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Schotense viervoeters krijgen ook speeltuin
in Deuzeldwijk
Op zondag 25 oktober wordt de vierde (en
voorlopig laatste) hondenloopzone ingehuldigd. Zoals de vorige twee jaren wordt
gehoopt op een grote toeloop van baasjes
en hun honden. Dit keer komt de wijk Deuzeld aan de beurt, middenin het werkingsgebied van buurtraad Kolonie.
De nieuwe hondenloopzone situeert zich
aan de Silveer Schollaertstraat, zeg maar de
achtergronden van het waterzuiveringsstation van Aquafin. De grond is eigendom van
PIDPA en het drinkwaterbedrijf werkte - net
als Aquafin - spontaan mee aan de realisatie
van de loopzone, die uiteindelijk 400 m²
groot is geworden.
Paul Valkeniers, schepen van Dierenwelzijn,
is blij met deze vierde zone: “We hebben
gemerkt dat de huidige hondenweides erg
gewaardeerd worden door hondenbaasjes
en hun viervoeters. De zones blijven relatief proper en het lijkt erop dat de gebruikers
voldoende sociale controle uitoefenen op
elkaar. We moeten dus nauwelijks ingrijpen,
alhoewel er wel eens gevreesd werd voor
overlast, hondendrollen of zwerfvuil”.
Nog volgens Paul Valkeniers hebben deze
realisaties een gunstig effect op de omgeving. “Mensen uit de buurt komen op de
hondenweide bij elkaar, sommige dagelijks
en zo ontstaat er een zekere samenhorigheid,
wat erg positief is voor de buurt. Tegelijkertijd
is er dan ook minder overlast in de straten,
pleintjes of speelpleintjes in de buurt.”

Kastanjehout

Iedereen welkom, met of zonder hond, voor
de opening van hondenloopzone Deuzeld op
zondag 25 oktober om 12.30 uur.
De hondenloopzones werden ingericht in
dicht bebouwde wijken. Ze situeren zich

Schoten in de bres voor vluchtelingen
Het OCMW van Schoten is gezien de heersende vluchtelingencrisis bereid om extra
vluchtelingen op te vangen. In totaal vangt
het OCMW nu al zestien mensen op. Momenteel heeft de instelling nog plaats voor een
gezin van drie. De verwachting is dat deze
plaatsen snel ingenomen zullen worden.
Het OCMW heeft daarom beslist om de
opvangcapaciteit op te trekken tot 21,
zoals vroeger het geval was. De mensen
die in het lokaal opvanginitiatief aankomen,
tonen zich dankbaar voor de opvang die
door het OCMW georganiseerd wordt en
zijn gemotiveerd om zich in te burgeren.

Zelf helpen?
In het kader van deze uitdaging doet
het OCMW van Schoten bovendien een
warme oproep aan vrijwilligers om erkende

De hondenloopzones worden steeds volgens
dezelfde “huisstijl” ingericht. Meest in het
oog springend is de duurzame kastanjeomheining, die zorgt voor een kwaliteitsvolle
invulling van de infrastructuur. Ook de poortjes en palen zijn in kastanjehout - dat geen
onderhoud nodig heeft - en met de jaren
onopvallend grijs zal worden.

vluchtelingen of daklozen aan betaalbare
huisvesting te helpen. Steek jij graag een
handje toe bij de begeleiding? Meld je aan
bij OCMW-medewerker Els De Deken.
Meer info over de vluchtelingen en hoe te
helpen via OCMW Schoten, Els De deken, 03680.06.15, els.dedeken@ocmwschoten.be

Hulpgoederen voor
vluchtelingen? Breng naar
Geefwinkel Donorke!
Heel wat Schotenaren gaven al te kennen
dat ze graag materiaal ter beschikking stellen voor de vluchtelingen zoals meubels,
kledij, speelgoed,… Maar het OCMW vraagt
om deze materialen niet spontaan naar de
instelling te brengen. Beter is om die te
bezorgen aan de Schotense geefwinkel van
Brigitte Lauryssen: Het Donorke. Zij krijgt
heel veel behoeftige mensen over de vloer,
waaronder vluchtelingen.
Iedereen is er welkom om herbruikbare
spullen af te geven of om spullen die je
nodig hebt uit te kiezen en mee naar huis te
nemen. Ook een gezellige babbel kan steeds.
Je hoeft hier geen afspraak of dergelijke voor
te maken. De spullen kunnen dan gratis meegenomen worden door mensen in armoede.

“We kiezen er wel voor om de omheining niet
té hoog te maken zodat de mensen zich niet
in een kooi wanen. Maar weinig honden springen over 1,5 meter trouwens en een lage omheining zorgt voor transparantie en een uitnodigend karakter”, aldus schepen Valkeniers.

Het Donorke, Kruiningenstraat 223-225,
2900 Schoten, 0497/17.67.05. Open: dinsdag van 10u-12u en 13u-16u, donderdag
13u-19u. Tijdens onpare weken ook op
woensdag van 13u-18u. Zie ook de Facebookgroep Geefwinkel Het Donorke.
Brigitte Lauryssen, grote bezieler
van Geefwinkel Het Donorke.
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langsheen de Ridder Walter van Havrelaan (de
grootste), tussen de Lodewijk Weijtenstraat
en de Churchilllaan (meest beboste zone),
den Drenk (pleintje tegenover taverne Den
Horst (vooral gericht op bewoners flatgebouwen) en dan nu de Silveer Schollaertstraat.
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Eerste slimme camera hangt aan Horstebaan Afvalstraatje
De eerste slimme verkeerscamera van
Schoten werd zopas in gebruik genomen.
Hij staat aan de Horstebaan. “We zijn volop
in testfase, maar de opnames hebben toch
al twee gerechtelijke onderzoeken vooruitgeholpen”, aldus commissaris Marc Dom.

lopig niet het opzet van deze camera”, licht
commissaris Openbare Orde Marc Dom toe.
“We hopen met de analyse van die duizenden
foto’s vooral een bijdrage te kunnen leveren
tot het oplossen van criminele feiten en zicht
te krijgen op rondtrekkende dadergroepen.”

Leerproces
Commissaris Marc Dom stelt dat hij en zijn
medewerkers nog volop in een leerproces
zitten. Bovendien vertoont de camera zoals
elke nieuwe apparatuur kinderziekten. Toch
heeft het extra digitale oog van de politie
zijn start niet gemist. Marc Dom: “Tussen de
eerste foto’s zaten beelden van verdachten
van respectievelijk een woninginbraak en
drugdelicten. Aanhoudingen werden tot
dusver nog niet verricht. De gerechtelijke
onderzoeken lopen nog.”

De eerste slimme camera van Schoten hangt langs de Horstebaan.

Hij staat niet bepaald verstopt, de eerste zogenoemde ANPR-camera van Schoten, waarin
de gemeente zo’n 43.000 euro investeerde.
Met de Horstebaan koos de politie bewust
voor één van drukste invalswegen.
Nummerplaatherkenning is een beproefde
techniek die gebruik maakt van optische
tekenherkenning op een geautomatiseerde
en digitale manier. “Ook op de Horstebaan
wordt wel eens te snel gereden, maar toch
is het betrappen van snelheidsduivels voor-

Mogelijke andere toepassingen van de
slimme camera zijn trajectcontrole (snelheid),
het opsporen van niet-verzekerde voertuigen,
niet-geschouwde voertuigen en chauffeurs
die hun verkeersbelasting niet betaald hebben, whitelist-controle (toegangscontrole bij
regeling uitgezonderd plaatselijk verkeer,
uitgezonderd laden en lossen, …) en het oplossen van ongevallen met vluchtmisdrijf,…
De komende vijf jaar zal de gemeente verspreid over de gemeente liefst 18 slimme
camera’s installeren. De eerste straten zijn
eveneens invalswegen: Calesbergdreef (omgeving grens met Merksem), Hoogmolendijk
(bij Sluizenstraat) en Metropoolstraat (bij
Pletterijstraat).

Proefproject bermbescherming Kasteeldreef
De Kasteeldreef is één van de mooiste straten
van Schoten. Dat is mede te danken aan de
prachtige hoge beuken die er staan. Maar
sommige van de bomen zijn 160 jaar oud
en erg kwetsbaar geworden. Het feit dat 7%
ervan in slechte toestand verkeert, heeft niet
zozeer met die ouderdom te maken. Door
het veelvuldig parkeren op de berm, is de
bodem verdicht en gedegradeerd geraakt
met nefaste gevolgen voor de bomen.

Om ze te redden, voert de gemeente – bij
wijze van proef – dit najaar en nog tot begin
november - een uitdrukkelijk parkeerverbod
in op de bermen van de Kasteeldreef. U heeft
de nadarhekken vast al zien staan. Help mee
de beuken van de mooie Kasteeldreef te
laten overleven en parkeer uw wagen de
komende maanden aub niet meer op de
berm, ook niet tijdens grote evenementen,
maar elders in de omgeving.

Het eerste Schotense afvalstraatje ligt op
de hoek van de Frans Breugelmansstraat
en Filip Bourletstraat. Pas volgend jaar
wordt het in gebruik genomen.
Het ondergrondse afvalstraatje past in
het opzet van de gemeente om zware
vuilniswagens zoveel mogelijk te weren
uit smalle straatjes. De primeur is voor de
pas heraangelegde wijk Klarre Warre, in
de buurt van het bekende café Den Trol.
Bedoeling is dat bewoners van de Frans
Breugelmansstraat, Filip Bourletstraat en
Victor Despallierstraat straks zelf met hun
restafval naar de twee netjes verstopte
ondergrondse containers wandelen.
De bordeaux kleur van de twee toegangssilo’s met vuilschuiven sluit misverstanden
uit. Ze zijn alleen bedoeld voor restafval.
Alleen wijkbewoners kunnen erin met
behulp van een badge. Eén vuilschuif kan
maximaal 40l restafval ineens verwerken.
Dat afval mag overigens worden aangevoerd in zakjes naar keuze.
De aanrekening van de kosten gebeurt op
dezelfde wijze als nu nog met de bordeaux
containertjes. Hoe vaker je stort, hoe meer
je betaalt. Onder de grond zit een grote
container van 5 m³ verborgen. Die zal maar
eens om de zoveel tijd geledigd hoeven te
worden door een vrachtwagen met kraan.
Het ondergrondse afvalstraatje werd geleverd door de firma Plastic Omnium en de
gemeente investeerde zo’n 10.000 euro per
ondergrondse afvalcontainer. Het schepencollege besliste om de nieuwe regeling voor
de bewoners van Klarre Warre geleidelijk
aan in te voeren. Begin 2016 wordt het
afvalstraatje in gebruik genomen. Het eerste
half jaar krijgen de bewoners nog de keuze
en mogen ze hun container ook nog op de
stoep zetten. Maar vanaf juli 2016 wordt het
gebruik van het afvalstraatje dan verplicht
als enig afvoersysteem. Het GFT-afval zal
ook in de toekomst met een vrachtwagen
aan huis worden opgehaald zoals nu.
De gemeente plant nog een communicatiecampagne met o.a. een infovergadering op
15 december voor de bewoners.

Met dit proefproject, waarover de bewoners
van de Kasteeldreef al rechtstreeks werden
ingelicht, wil de gemeente nagaan of zo’n
parkeerverbod op de bermen niet tot al te
grote verkeers- en parkeerproblemen leidt.
Pas na een evaluatie van de proef, zal het
schepencollege beslissen over het mogelijk
invoeren van een definitief parkeerverbod
of beter het niet langer toestaan van
uitzonderingen op dat verbod voor grote
evenementen.
De nadarhekken in de Kasteeldreef verdienen geen schoonheidsprijs,
maar hebben een duidelijk doel. Ze blijven nog even staan.
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Tony Van de Velde van de gemeente test de
vuilschuif uit van de ondergrondse restafvalcontainer.
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[ harmonie sinte-cecilia ]

Harmonie Sinte-Cecilia 160 jaar oud
Oude dame oogt bijzonder kwiek en elegant
Schoten Boven. Met die slogan kondigt de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia de
feestelijkheden aan naar aanleiding van haar 160ste verjaardag. De oude dame
oogt ondanks die respectabele leeftijd nog bijzonder levendig en aantrekkelijk.
Het aantreden van zowel een nieuwe dirigent, Niko Deman, als nieuwe voorzitter, Geert Valgaeren, doen een nieuwe wind waaien tussen de pupiters. SinteCecilia is nog lang niet uitgespeeld.
zich vertaalt in druk bijgewoonde repetities.
“En we merken de jongste tijd gelukkig een
aangroei van nieuwe muzikanten”, stelt
voorzitter Geert Valgaeren tevreden vast.
“Nele Roziers (fagot), Bavo Maes (sax bariton),
Simon Dierickx (trombone), Sofie Verschueren
(sax alto) zijn echte aanwinsten. De meeste
van die nieuwkomers zijn bovendien jonger
dan 22 jaar. Het aantrekken van jeugdig
talent blijft één van onze grote uitdagingen.”

Academie
1966. De harmonie wandelt en speelt op de Churchilllaan
ter ere van de inhuldiging van wijlen deken Vandermolen.

Vroeger had elk dorp er één, vaak meerdere
zelfs. Maar vandaag zijn harmonieën minder
dik bezaaid. In Schoten staat Sinte-Cecilia
ook na 160 jaar nog steeds pal. Wie harmoniemuziek zou associëren met hoempapa en
dronkemansmarsen, moet zeker tickets kopen
voor de jubileumshow. Je zal versteld staan
van wat de muzikanten in hun mars hebben.
Het gezondheidsbulletin van de 160-jarige
Sinte-Cecilia oogt geruststellend. Zowat 35
spelende leden vormen een mooie groep.
Er zijn weinig hiaten in het instrumentarium.
De leden zijn bovendien gemotiveerd, wat

Geert Valgaeren ziet veel heil in een toenadering van zijn harmonie tot de Gemeentelijke
Academie voor Muziek en Woord. Beide “instituten” hadden vroeger weinig met elkaar
te maken, maar groeien onder impuls van
de nieuwe harmonievoorzitter en GAMWdirecteur Lisbeth Wolfs naar elkaar toe.
“We traden in het verleden wel eens samen
op tijdens de Week van de Amateurkunsten,
maar veel verder ging de samenwerking niet.
Onze dirigent Niko Deman geeft zelf ook les
aan de academie. Dat komt de integratie
zeker ten goede”, stelt Valgaeren vast. “Ik
ben heel blij dat alvast de klas samenspel

hout- en koperblazers voor volwassenen
nu ook in De Poort samenkomt, een uurtje
voor daar onze repetitie begint. We rekenen
erop dat sommige van de “leerlingen” wel
eens een uurtje langer willen blijven om te
ondervinden hoe plezierig het samenspel in
een grote harmonie is.”
“Binnenkort trek ik ook langs alle andere
samenspelklassen om onze harmonie verder
voor te stellen en de leerlingen warm te
maken om eens te komen proberen. Het
is toch zonde dat je na het beëindigen van
een jarenlange opleiding in de academie je
instrument aan de haak zou hangen? Toch
gebeurt dit nu al te vaak.”
Maar ook muzikanten uit Schoten en nabije
omgeving, niet aangesloten bij de muziekacademie, die geïnteresseerd zijn om samen
met onze harmonie te musiceren, zijn welkom
om onze repetitie een keertje bij te wonen,
normaal woensdagavond van 20u30 tot 22u,
maar tot ons optreden in november repeteren we woensdagavond van 20u tot 22u en
zondagochtend van 10u tot 12u.

Rock Schoten
Niko Deman, de nieuwe dirigent, vindt teamspirit heel belangrijk en wil zijn muzikanten
ook uitdagen om met hem nieuwe muzikale
avonturen aan te gaan. “Dat zal ons beter
maken”, weet Niko Deman. “Ons optreden
op Rock Schoten deze zomer, toch wel het
laatste evenement waar je een harmonie
zou verwachten, was in dat verband al een
voorproefje. Omdat we als allereerste band
geprogrammeerd stonden, was er jammer
genoeg weinig publiek. Maar het optreden
zelf was geslaagd. De mensen die er waren
hebben ons overladen met complimenten.
Ik wil ook in de toekomst verrassend uit de
hoek blijven komen. Maar nu is het even hard
repeteren voor onze jubileumshow.”
Onder meer naar aanleiding van Schoten Boven steken zowel voorzitter Geert Valgaeren
als dirigent Niko Deman nog uitdrukkelijk de
loftrompet af over stille kracht Yves Sysmans.
“Yves is een muzikaal talent. Hij slaagt er
telkens weer in om de gekozen composities
via arrangementen te vertalen naar de unieke
samenstelling van onze harmonie. Dat is
niet evident. Het is een ongekende luxe
sterk arrangeur als Yves in eigen rangen te
hebben. Andere muziekverenigingen betalen
zich blauw aan het inhuren van freelancers
voor dit werk.”

Sinte-Cecilia anno 2015, tijdens een repetitie en in de mooie nieuwe
polohemdjes.
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Schotense monumenten schragen
jubileumshow

Met de tijd verdwenen wel wat harmonietradities,
maar de ludieke bolhoedparade gaat nog jaarlijks uit.

Ten dienste
van de gemeente
De harmonie leeft zich tijdens optredens
creatief uit, maar is gelukkig ook steeds op
post bij traditionele gemeentelijke evenementen en plechtigheden. Denk maar aan
het jaarlijkse concert op de nationale feestdag in het park, de serene opluistering van
de dodenherdenking op 11 november, de
optredens op Schoten Schol, inhuldigingen
allerlei… De meest folkloristische activiteit
is wellicht nog de bolhoedparade waarvoor
de harmonieleden, zoals vroeger wel meer
gebeurde, de straat op gaan en al spelend
van café tot café trekken.
Voorzitter Geert Valgaeren: “De betrokkenheid bij deze mooie gemeente is groot.
Wij zijn het gemeentebestuur dan ook
dankbaar voor de jaarlijkse subsidie. We
rekenen erop dat we, zeker nu de gemeente
de Forumgebouwen heeft aangekocht, kunnen blijven repeteren in onze vertrouwde
zaal De Poort.”

Niko Deman

Geert Valgaeren

39 jaar
Professioneel muzikant, leerkracht Schotense academie en
in eigen band Hijaz
Volgde eind 2014 Rony Verheyen
op als dirigent van Sinte-Cecilia
Speelt zelf piano.

48 jaar
Cardioloog met praktijk en
wonend in Schoten
Volgde in april 2015 Bruno
Bulens op als voorzitter van
Sinte-Cecilia
Speelt zelf trombone

Schoten Boven, het jubileumprogramma
dat de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia in
petto heeft voor 6, 7 en 8 november in De
Kaekelaar, belooft veel mooie muziek, maar
tevens spektakel van de bovenste plank. Dirigent Niko Deman belooft de veelzijdigheid
van zijn harmonie extra in de verf te zullen
zetten. Maar de muzikanten staan er niet
alleen voor. Ze krijgen tijdens Schoten Boven
versterking van Luc Caals, die zal presenteren
en voor de humoristische noot zal zorgen.
Dat geldt ook voor Perfavore, de oudste
boysband van Schoten en omstreken. De
broers Ignace, Karel en Jef Sysmans en hun
kameraad John Faes kunnen bogen op 40 (!)
jaar podiumervaring. Hun “medicijn tegen
oud en triestig zijn” werkt nog altijd. Dat

zal zeker blijken. De Slisseploeg, nog zo’n
Schotens monument, levert eveneens haar
bijdrage. Enkele acteurs beloven nu en dan
leuke interventies. En de drie zangeressen
van Threeway Attraction zullen vast ook niet
ontgoochelen.
Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een rijk
gevulde op en top Schotense variétéavond.
Er zijn opvoeringen in De Kaekelaar op
vrijdag 6 en zaterdag 7 november, telkens
om 20 uur. Op zondag 8 november wordt
de show nog eens overgedaan tijdens een
matineevoorstelling om 14 uur.
Kaarten kosten 15 euro (20 euro vip).
Te bestellen via 0496 89 06 57
of harmonieschoten@hotmail.com

Nele (21) voelt zich al echte Ceciliaan
Eén van de nieuwe jonge harmonieleden is
Nele Roziers. Voor deze 21-jarige studente
orthopedagogie uit de wijk Deuzeld is muziek spelen op haar fagot pure ontspanning
en fun. “Ik speel fagot en zit nu in mijn zesde
jaar aan de academie voor Muziek en Woord
in Schoten. Ik ben bij de harmonie terechtgekomen na een gezamenlijk optreden
tijdens de Week van de Amateurkunsten.
Ik had aanvankelijk wat drempelvrees maar
in juni van dit jaar, na mijn laatste examen
op de hogeschool, waagde ik de sprong en
ging ik voor het eerst naar een repetitie. Ik
vond het meteen heel leuk.”

5

“Ik vind het fijn om samen muziek te maken
en mijn liefde voor muziek met anderen te
delen. Mijn eerste indruk van de harmonie?
Het is een zeer fijne ploeg waar al eens
gelachen mag worden, maar het kan er ook
serieus aan toe gaan als dat nodig is. Het is
een groep waar je met open armen wordt
ontvangen. Ze zijn altijd heel blij als ze iemand nieuw kunnen verwelkomen.”
“Dus mijn advies aan jonge muzikanten:
smijt je vooroordelen overboord en kom
in de harmonie mee samen muziek en
plezier maken.”

De gemeente kan altijd rekenen op Sinte-Cecilia, onder meer tijdens het jaarlijkse
concert ter gelegenheid van de nationale feestdag in het gemeentepark.
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[ halloween + sinterklaas ]

Halloweenmarkten:
twee dagen griezelen

De Halloweenmarkt heeft een vaste plek verworven op de Schotense activiteitenkalender.
Ook dit jaar kan je griezelen en shoppen in
de Paalstraat, maar niet op 31 oktober. Die
valt dit jaar op een zaterdag en dan is er ‘s
morgens de gewone zaterdagmarkt in de
Gelmelenstraat en Rodeborgstraat. Daarom
verschuift de Halloweenmarkt naar de avond
ervoor, vrijdag 30 oktober. De markt is open
voor het publiek van 16 uur tot 22 uur. De
organiserende markthandelaarsvereniging
zorgt voor een aangepast aanbod met extra
veel drank- en eetkramen op het marktplein
van Schoten.
Ook AMBS winkelcentrum Schoten zet mee
de schouders onder de Halloweenmarkt en
dus blijven heel wat winkels in de Paalstraat
die avond open. De winkeliers zorgen op
hun beurt voor een griezelige, maar ook
wel gezellige shopping atmosfeer. Ook u als
bezoeker kan een bijdrage leveren door in
aangepaste griezeloutfit naar de Halloweenmarkt te komen.

Sinterklaas vaart door
Schoten op 28 november
Op zaterdag 28 november komt Sinterklaas
weer naar Schoten. Speciaal voor deze
feestelijke intrede hebben de lokale middenstand, de Gezinsbond en jeugd- en
cultuurdienst de handen in elkaar geslagen
om er een onvergetelijke dag van te maken.
Kinderen kunnen naar een prachtige gezinsvoorstelling “Wachten Op Sinterklaas”
in zaal De Kaekelaar. Voor de vertoning
om 15u00 zijn er nog enkele plaatsen
beschikbaar en om 13u00 wordt een extra
voorstelling georganiseerd. Meer informatie
kan je terugvinden op www.ccschoten.be.

Reserveren kan via het Cultuurcentrum, 03680 23 40 of ccticket@schoten.be.
Maar wat zou de komst van Sinterklaas betekenen zonder optocht? Om 14u00 vertrekt
Sinterklaas vergezeld door een aantal Schotense verenigingen. De Heilige man zal met
zijn stoet door de Th. V. Cauwenberghslei en
Kruispadstraat rijden en gaat vervolgens de
Paalstraat in. De stoet eindigt uiteindelijk op
het Sint-Cordulaplein waar een geanimeerd
team Sinterklaas opwacht. Tot 15u45 kunnen kindjes Sinterklaas gaan groeten op
het podium.

De echte griezelfans kunnen na de Halloween avondmarkt op het marktplein, na
een korte nachtrust, meteen doorschuiven
naar de Gelmelenstraat en Rodeborgstraat.
Ook de gewone zaterdagmarkt van zaterdag
31 oktober zal helemaal in het teken staan
van Halloween met onder meer gratis pompoensoep voor iedere bezoeker.

Marktkramers en winkeliers zorgen samen met u voor de
leukste Halloweensfeer in de hele provincie.
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High Five met Sinterklaas, het kan in Schoten zomaar op zaterdag 28 november.
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CC Schoten zoekt jong creatief geweld
Workshop: digitaal luisterspel maken (12+)
CC Schoten en Piazza dell’Arte zijn op zoek
naar 12 creatieve jongeren (12+) om onder
begeleiding van een professionele sounddesigner een eigen digitaal luisterspel te
maken. Een luisterwat? Een luisterspel is
een verhaal gemaakt met énkel geluiden
en klanken (denk aan Het Geluidshuis,
Heerlijke hoorspelen, … maar dan ‘next
level’). Met WAV-recorders, synths, samplers
en computers worden alle registers open
getrokken: van lawaai tot stiltecompositie,
met of zonder tekst, van symfonie tot de
perfecte soundtrack voor een horrorfilm.
Alles kan, alles mag.

Kunstendag voor
kinderen
Op Kinderkunstendag op zondag 15 november zetten meer dan 200 kunstenorganisaties in Vlaanderen & Brussel hun deuren
open en laten ze kinderen kennis maken
met kunst van allerlei aard: muziek, beeldende kunst, dans, theater, architectuur, …
Ook in het Cultuurcentrum van Schoten
staan op zondag 15 november de kinderen
en kunsten centraal. Dan kan je de dansvoorstelling Boterhammendozen van Les
Madeleines/Birgit Kersbergen samen met
je ukken vanaf 4 jaar bekijken.

Wat en hoe?
Eerst kijken de deelnemers op donderdag 29
oktober met z’n allen naar de voorstelling
‘Cyrano’ van Laika, waar het luisterspel als een
grote inspiratiebron heeft gediend. Nadien
laat jij je inspireren door de voorstelling.
Samen met Piazza dell’Arte leer je geluiden
uit de omgeving digitaal vervormen en bewerken om zo het verhaal te maken dat jij
wil vertellen. Op drie dagen tijd leer jij hoe
je een idee in klank en geluid omzet, hoe je
alles maakt en hoe je het afwerkt.

Praktisch
De workshops gaan door van woensdag 4
tot vrijdag 6 november, telkens van 10u tot
17u in het Kasteel van Schoten. Op vrijdag
om 17u krijgen alle ouders, vrienden, familie
en fans het resultaat te horen.

Inschrijven
Deelname kost 35 euro (30 euro voor leden
van het cc), een ticketje voor ‘Cyrano’ is inbegrepen in de prijs. Behalve boterhammen
moet je niets meenemen, Piazza dell’Arte en
cc Schoten zorgen voor al het nodige materiaal! Op voorhand inschrijven is een must.
Dit kan via ccticket@schoten.be of 03-680 23
40. Meer info via nelen.decock@schoten.be

Anita, een van de vrolijke leden van het cc-animatieteam,
kijkt uit naar de ontvangst van de kinderen op hun kunstendag.

Cyrano
Inspiratie voor het digitale luisterspel halen
het cc-team en de kinderen bij de voorstelling Cyrano, die ze samen gaan bekijken in
De Kaekelaar. Cyrano, stoere vechtersbaas
en virtuoos dichter, is verliefd op zijn nicht
Roxanne. Hij durft haar zijn liefde niet te verklaren omdat hij onzeker is over zijn uiterlijk.
Roxanne, die verliefd is op Christian, vraagt
Cyrano om deze knappe jongen onder zijn
hoede te nemen. Cyrano sluit met Christian
een verbond. Hij geeft Christian de woorden, Christian leent aan Cyrano zijn fysieke
charme. Jo Roets maakte van Cyrano een
visueel luisterspel dat het klassieke verhaal
een fris, guitig en ontregelend cachet geeft.
Donderdag 29/10 om 20u in De Kaekelaar
(+ gratis inleiding om 19u15) Zie www.
ccschoten.be
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Scènebeeld van Cyrano.
Foto Kathleen Michiels.

Maar er is meer. Sinds vorig jaar kan Cultuurcentrum Schoten rekenen op een heus animatieteam. Katrien, Anita, Lauren en Veerle
zorgen ervoor dat elke familievoorstelling
een echte ervaring wordt! Ze verzinnen bij
elke voorstelling leuke extra activiteiten en
leggen de kinderen in de watten.
Op zondag 15 november doen ze extra hun
best en zorgen ze voor verrassingen! Deze
dag krijg je naast de voorstelling inspirerende brooddoostips, kan je zelf aan het dansen
slaan met Birgit Kersbergen en kruip je in
de installatie “In het oog van de storm” van
de jonge Schotense Mitch Van Landeghem.
Voorstelling Boterhammendozen, zondag
15 november om 11u in De Kaekelaar.
Info en tickets: www.ccschoten.be, tel
03-680.23.40, cultuurdienst@schoten.be

Kinderkunstendag met de dansvoorstelling
Boterhammendozen. Foto Tom Van Ghent.
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[ gamw + chara ]

Academie en Chara bundelen
krachten op dansvloer
Sinds september heet de muziekschool van vroeger Gemeentelijk Academie
voor Muziek , Woord én Dans. In samenwerking met Dansgroep Chara is de
academie immers gestart met het aanbieden van danslessen. “Eind september
zijn in totaal 61 leerlingen met een dansopleiding begonnen”, glundert directeur
Lisbeth Wolfs. Een zeer mooie opkomst voor dit eerste jaar.
De paringsdans tussen de gemeentelijke
academie en Chara was al enkele jaren aan
de gang. De voorbije jaren leerden beide
instellingen elkaar steeds beter kennen
dankzij samenwerkingen in het kader van
artistieke producties zoals “Tea for Two”
en “Table Manners”, waarbij Chara voor de
sierlijke bewegingen op de scène zorgde en
de academie voor de live muziek.

Eerst jongste kinderen
“Dans was altijd een blinde vlek in ons nochtans ruime aanbod. Drie jaar geleden zijn de
gesprekken met Chara concreter geworden,
met de erkenning en oprichting van onze
nieuwe studierichting Dans als resultaat. We
gaan de nieuwe afdeling rustig opbouwen. In
september zijn we gestart met vijf groepjes
voor de jongste kinderen vanaf 6 jaar. Op
woensdag en zaterdag kunnen zij bij ons
terecht voor een dansinitiatie. De kinderen van
het tweede leerjaar zijn ook welkom op woensdag namiddag. Voor de iets oudere kinderen
van 8 tot 12 jaar, bieden wij algemene artistieke bewegingsleer en artistieke training aan.”
Jos Hoefnagels (65), die 38 jaar geleden samen met choreograaf Marc Boogaerts aan de
wieg stond van Chara, heeft de toenadering
tussen zijn vereniging en de gemeentelijke
academie altijd toegejuicht en is blij met
het gedeeltelijk officialiseren van zijn dansschool. “We moeten toekomstgericht denken.
Momenteel is mijn gedrevenheid nog groot
en krijgen we alles nog prima georganiseerd,
maar dat gaat niet blijven duren. Ik zal ge-

ruster zijn wanneer Chara een volwaardig
onderdeel van de academie zal zijn.”

Docenten gaan mee
De drempel tot dansbeoefening wordt dankzij
de gedeeltelijke integratie van Chara in de
academie nog flink lager. Een heel schooljaar
lang lessen volgen, kost slecht slechts 67 euro.
Bij Chara kost dat noodgedwongen nog 160
euro, zelfs al werken de meeste medewerkers
vrijwillig mee. “Chara - dat anno 2015 180
leden telt - blijft als vereniging gewoon
bestaan”, onderstreept Jos Hoefnagels. “We
zijn ook een jeugdvereniging, die uitstappen
maakt en van alles organiseert. Daarnaast
blijven we ook de oudere kinderen, jongeren
en volwassenen begeleiden. De integratie
in de academie zal geleidelijk gebeuren.
Momenteel zijn er vier dansdocenten in de
academie actief, waarvan drie vanuit Chara.”
De danslessen, van zowel Chara als de nieuwe
dansrichting van de academie, vinden plaats
in de sportzaal van het Sint-Michielscollege.
Die kreeg dankzij een flinke subsidie van de
gemeente (12.800 euro), vorig schooljaar
nog een speciale dansvloer. De danslessen
vinden plaats op woensdagnamiddag, op
vrijdagavond en op zaterdag.
Meer info via GAMW, Jozef van Craenstraat
4, 2900 Schoten – 03-685 02 56 – gamw@
schoten.be – www.academieschoten.be
Chara, www.dansgroepchara.be
Locatie Danszaal: Sint-Michielscollege Schoten, Papenaardekenstraat 53, 2900 Schoten.

Academie-directeur Lisbeth Wolfs en Chara-boegbeeld Jos Hoefnagels: gelukkig met de samenwerking.

Projectweek:

flamenco, carnaval µ
en Singalong
Jaarlijks wordt er een projectweek georganiseerd in de GAMWD. Gedurende deze
week vervallen alle gebruikelijke lessen en
worden leerlingen en ouders uitgenodigd
om deel te nemen aan activiteiten en workshops. Tijdens verschillende toonmomenten
kan je komen genieten van de resultaten.
De projectweek van 17 tot 23 oktober kende
al een mooie start met een toonmoment
flamenco en auteurslezing van Geert De
Kockere. Woensdag om 16u30 is er de
“Karnavalsuite” van Walter Heynen gevolgd
door een concert van AmoRRoma om 20u.
Donderdag om 19u spelen de leerlingen
Slagwerk en Woord van de academie
samen met Murska Percussion Ensemble
uit Slovenië. Afsluiter van de week is een
Singalong op vrijdag.
Wil je mee de projectweek feestelijk afsluiten en je weekend zingend inluiden?
Kom dan op 23 oktober naar het Groot
Auditorium van de academie. Iedereen die
graag zingt is van harte welkom. Ambiance
verzekerd. Het volledige programma vind
je op de website.
Projectweek 17 tot 23 oktober in Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord
en Dans, Jozef van Craenstraat 4, Schoten.
www.academieschoten.be.

De jonge ballerina’s van Chara aan het werk in de oefenzaal
in het Sint-Michielscollege.

infoschotenOKTOBER

8

6 6
6

[ bibliotheek ]

Werf Braembibliotheek raakt dit
jaar niet meer heropgestart
De heropening van de Braembibliotheek is
nog niet voor morgen. De werken liggen
intussen meer dan anderhalf jaar stil en raken ondanks flink wat inspanningen van het
gemeentebestuur maar niet heropgestart.
Na het faillissement van bouwonderneming
Gebroeders Vochten werd getracht om met
een nieuwe algemene aannemer voor bouwwerken en coördinatie samen met een aantal
aannemers die als onderaannemer voor
Gebroeders Vochten reeds een deel werk
uitvoerden voor elektriciteit, verwarming,
sanitair enz. de werf snel te herstarten.
Maar alsof het dossier behekst is, ontstaat
nu door een nieuw faillissement van de onderaannemer elektriciteit, alweer vertraging.
Deze aannemer elektriciteit werkte op regelmatige basis voor Gebroeders Vochten, en
heeft het verlies dat hij door dit faillissement
leed vermoedelijk niet kunnen wegwerken.
De gemeente zal binnenkort een nieuwe
aannemer voor die belangrijke elektriciteitswerken kunnen aanduiden na een nieuwe
aanbestedingsprocedure die ondertussen in
de eindfase van gunning zit. Vervolgens moet
het volledige dossier van alle nieuwe aannemers naar Onroerend Erfgoed Vlaanderen
voor goedkeuring en definitieve toekenning
van de restauratiepremie. Hiervoor krijgt
Erfgoed Vlaanderen tot drie maanden de
tijd. Pas na ontvangst van deze goedkeuring
kunnen de werken, vermoedelijk dus pas
begin 2016, terug aangevat worden. Op dat
ogenblik zal de werf twee jaar stilliggen.
Er werd reeds heel wat werk uitgevoerd door
de oorspronkelijke aannemer, maar er rest

nog heel wat werk alvorens het monument
van Renaat Braem opnieuw kan ingericht
worden als bibliotheek.

Kosten
De nog uit te voeren bouwkundige werken worden geraamd op 550.000 euro, de
andere werken op zowat 800.000 euro.
Samen met het al aan de oorspronkelijke
aannemer betaalde bedrag van 1,02 miljoen
euro bedraagt de totale geraamde kostprijs
hierdoor 2,4 miljoen euro. Dat brengt het
totale kostenplaatje op een kleine 500.000
euro meer dan de oorspronkelijke kostprijs.
De investering wordt gedragen door de
gemeente en Vlaamse overheid.
De Gelmelenbib aan de Gelmelenstraat 81-83
doet sinds de ontruiming van de Braembibliotheek meer dan drie jaar geleden dienst als
noodhuisvesting. De gemeente huurt dat
voormalige belastingkantoor. Ook dat is een
extra kostenfactor.

Mijnheer De Uil is paraat voor de Voorleesweek, al bijna 50 jaar trouwens.

Voorleesweek
De Voorleesweek, van 21 tot 29 november,
is een jaarlijkse campagne die iedereen wil
aansporen om voor te lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie
stimuleert en omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet alleen bij jonge kinderen,
maar ook bij kinderen die zelf al lezen. Een
moment van gezellig en intiem samenzijn.
Voorlezen is het leukste kwartiertje van
de dag!

Automatiseringssysteem

Ook in de Gelmelenbib, Gelmelenstraat
83, wordt gevierd dat voorlezen zo fijn is.
Sowieso wordt er elke zaterdag van 10u30
tot 11u voorgelezen voor kinderen tussen
4 en 8 jaar. Vooraf inschrijven is zelfs niet
nodig. Tijdens de voorleesweek doen de
medewerkers van de bib hier nog een
schepje bovenop:

De gerenoveerde Braembibliotheek krijgt een
geautomatiseerd uitleensysteem door middel
van RFID (radio frequency identification).
Doordat de goederen, boeken en dergelijke, kleine chips met informatie bevatten,
kan RFID deze op afstand identificeren met
behulp van radiogolven. Voor deze zelfscan
en betaalautomaat wordt een bedrag van
216.000 euro voorzien.

Op zaterdag 21 november en zaterdag
28 november zijn alle kindjes welkom om
naar mooie verhalen te komen luisteren,
doorlopend van 10u tot 11u30.
En ook op woensdagnamiddag 25 november houdt de bib een kleine voorleesmarathon tussen 14u en 15u30. Allen daarheen. Er wacht ook nog een cadeautje.

Hopelijk kunnen zowel het personeel als de
klanten van de bibliotheek nog eind 2016
opnieuw van de vernieuwde Braembib
gebruik maken.

Voorlezers gezocht
Ben jij iemand die van boeken houdt en
die graag dat plezier wil doorgeven aan
de allerkleinsten? Wil jij ook zo graag een
glimlach toveren op de verrukte gezichtjes
van peuters, mondjes doen openvallen van
verbazing, kortom vele kinderhartjes blij
maken? Als je op deze vragen “ja” hebt
geantwoord en je kan je af en toe een half
uurtje vrijmaken op zaterdag, meld je dan
als vrijwilliger om ons team te vervoegen
en kom voorlezen in de bib.
Meer info via de bibliotheek van Schoten - 03-680 17 17 - friedelmertens@
schoten.be.
Momenteel is het nog een puinhoop in de Braembib
en dat zal nog een poos zo blijven.
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[ expo ]

Cornelis en De Deken
samen 200 jaar oud
Tentoonstellingen houden herinnering levend aan
twee grote Schotense kunstenaars

Albert De Deken

Herman Cornelis

Ze zouden dit jaar samen 200 kaarsjes hebben mogen uitblazen,
kunstenaars Albert De Deken en Herman Cornelis. Elk op hun manier
hebben zij voor Schoten veel betekend. De komende maanden en
in 2016 staan ze beiden centraal tijdens twee tentoonstellingen.

Herman Cornelis, de man die ons marktplein vormgaf
Herman Cornelis richtte in Schoten de Academie voor Beeldende Kunsten op. Hij werd in
het voorjaar al herdacht door de erfgoedraad
en de kunstenaars van de Week van de
Amateurkunsten. Op erfgoeddag werden
op het Marktplein plaatjes aangebracht op
de 42 zuilen waarvan Herman Cornelis de
bovenkanten langs vier zijden beeldhouwde.

De figuren beelden Vlaamse spreekwoorden,
verhalen, beroepen en heiligen uit en hebben
vaak een ironische ondertoon die verwees
naar de actualiteit.
Tijdens de Week van de Amateurkunsten
stond in hetzelfde weekend op het Marktplein
ook een “Corneliscontainer” waarin werk van
Herman Cornelis en zijn vroegere leerlingen
verzameld werd vanuit verschillende privécollecties. Eddy Smets beeldhouwde het
karakteristieke hoofd van Cornelis. Dat kreeg
ondertussen een mooie plek in de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
De Tijlfiguur boven het fonteintje in het
midden van het Marktplein en de houten
wegwijzer op de hoek zijn ook van de hand
van Herman Cornelis. De wegwijzer wordt
momenteel gerestaureerd door een schilder
van de gemeente.

Expo Kunstkamer 31/10 - 8/11
Cornelis stond ook aan de wieg van de Kamer
Voor Plastische Kunsten. Deze Kunstkamer
viert in 2016 haar 50-jarig bestaan met een
retrospectieve tentoonstelling op zaterdagen
en zondagen 31 oktober, 1, 7 en 8 november
in het Kasteel van Schoten telkens van 11 tot
16u. Uiteraard zal ook het werk van Herman
Cornelis hierin een plek krijgen.

Frank Severeyns van de gemeentelijke dienst der werken ontfermt
zich met veel toewijding over de houten wegwijzer van Cornelis.

infoschotenOKTOBER
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Spreuken op marktzuilen
Hierbij enkele van de gezegden en spreuken
die Herman Cornelis in steen vereeuwigd
op de zuilen rond de Markt. Ga er maar
eens naar op zoek.
Het zijn totentrekkers
De koning drinkt
Zij bekijken mekaar met de rug
Deze is een pilaarbijter
Hij is van ‘t brugske
in ‘t water gevallen
Hij zet zijn huik naar de wind
Het is een heksenketel
Wie hoog klimt, laag valt
Hij gaat met de ladder uit
Hij prijkt met andermans veren
De wijsheid zit in de kan
Hij is een zoollikker
De gewapende macht
Het licht onder de korenmaat zetten
Het zijn zuurkijkers
Zij blazen warm en koud
Dit is een smulpaap
Hij komt uit zijn pijp
Hij valt door de mand
Hij heeft het hoofd verloren
Hij heeft er het bijltje bij neergelegd
Iemand oren aannaaien
Naar andermans pijpen dansen
Hij houdt het hoofd boven water
Kussen is geen zonde
Hij blaast hoog van de toren

[ expo ]

De voetballer die kunstenaar werd
In de jaren “30 en “40 van vorige eeuw speelde de geboren
en getogen Schotenaar Albert De Deken voetbal op het
hoogste niveau bij ploegen als Antwerp, Olympic Charleroi
(7 seizoenen als kapitein) en La Louvière. Later werd hij
docent aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
in Antwerpen waar hij o.m. kunstenaars-in-de-dop als Fred
Bervoets en Panamarenko als leerlingen had. Maar Albert
De Deken was ook een bijzonder verdienstelijk beeldend
kunstenaar. Daarom wordt hij in december uitgebreid gehuldigd met een fraaie expo, een beeld en een boek. Want
Albert De Deken werd dit jaar een eeuw geleden geboren.
“Ik had het geluk om met Annemie De Deken
(56), de 2de jongste dochter van de zes kinderen, te mogen trouwen”, begint schoonzoon
Christian Goedtkindt (61). “Op het landgoed
van mijn schoonvader aan de Schotense
Braamstraat kwam ik terecht in een gezellig
nest, tussen kunst en veel aandacht voor
het goede leven. Dat domein is niet langer
familiebezit, maar voor ons, zijn kinderen en
schoonkinderen, blijven dat prachtige herinneringen. En die koesteren we, ook door zijn
nagelaten tekeningen en schetsen van het
huis, de kinderen, de omgeving, het atelier,…
Daar zitten heel wat pareltjes tussen waar
Albert echter nooit mee naar buiten kwam.”

Zeep
Het wiegje van Albert De Deken (°Schoten, 7
september 1915 - †Kapellen, 24 maart 2003)
stond in de Korte Bomenstraat, de huidige
Churchilllaan. Vader De Deken runde daar
ook een zeepfabriekje. Na schooltijd moest
de jonge knaap er mee de handen uit de
mouwen steken, voorbestemd als hij was
om later het bedrijf mee verder te zetten.
Maar Albert voetbalde liever, naast tekenen
en schilderen, dan in de weer te zijn met
zeepproducten.
Na zijn studies aan de Antwerpse Academie,
verdiende De Deken zijn brood als voetballer. Albert was een uitmuntende spits met
een fantastische linker. Dat is niet zo verwonderlijk, want het was een familietrek.

Museumpje
“Het is dan weer mijn wens om ergens in
Schoten een kleine kamer ter beschikking
te krijgen waar ik persoonlijke voorwerpen
van De Deken permanent zou kunnen ten
toon stellen. Zoals zijn schildersezel, het
stoeltje waar vele kinderen op zaten om te
poseren, zijn kunstboeken en enkele mooie
schilderijen”, besluit Christian Goedtkindt,
“want het was een heel speciale, lieve kerel!”

Monumentje en expo
Zelfportret in witte kiel, Albert De Deken 1955

Alberts broer Rik nam deel aan het allereerste
wereldkampioenschap in 1930 (in Uruguay).

Beëindiging van loopbanen
Christian: “Ik vind het zo mooi dat Albert,
schijnbaar moeiteloos, periodes in zijn leven kon afsluiten. Zo deed hij dat met zijn
voetbalcarrière en 50 jaar later opnieuw als
beeldend kunstenaar. Op een bepaald moment zei hij: “ik heb alles geschilderd wat ik
kon, nu ga ik rusten.” En dat kon en deed hij
ook. Enkel het tekenen was voor hem een
mechanisme geworden, dat kon hij niet laten.
“Ik schilder wat ik zie”, stelde Albert De Deken
ooit. “Portretten, stillevens, landschappen...
Het komt er niet op aan om het leven te
schilderen, maar om het schilderij te laten
leven.” De Deken is altijd trouw gebleven
aan de figuratieve schilderkunst. Abstractie
om de abstractie is nooit aan hem besteed
geweest. Wel vorm, licht en kleur.”

Bekende Schotenaar
“Ik ben ervan overtuigd dat Albert De
Deken bij heel wat Schotenaren nog goed
bekend is. Zo kende hij de uitbaatster van
het voormalige café “Terminus” al sinds zijn
jeugdjaren en waar haar portret, door hem
getekend, ingelijst aan de muur hing, naast
een groter aquarel van zijn hand. Ook in het
Kasteel en in het gemeentehuis van Schoten
hangen werken van hem.”
“Het was zijn wens om niet op het erepark
van het Schoonselhof in Antwerpen begraven te worden, maar wel in zijn geliefde
Schoten. Daarom rust hij naast zijn vrouw,
Lya, en hun oudste dochter, Annelies, hier
op het kerkhof.”

Op vrijdag 4 december om 19 uur wordt
ter hoogte van de ingang van buurtparkje
Klein Veld, aan de Churchilllaan niet ver van
het rond punt ter hoogte van Kasteeldreef,
een klein monumentje ter nagedachtenis
van Albert De Deken onthuld. Het gaat
om een sokkel uit kasseien met daarop een
huisje in baksteen. Een verwijzing is dit naar
het geboortehuis van De Deken dat aan
de Churchilllaan stond. De buitenkant van
het huis wordt versierd met een tekst en
gravure ter nagedachtenis van De Deken.
Het monumentje werd ontworpen door
Christian Goedtkindt, schoonzoon van de
kunstschilder en uitgewerkt door technisch coördinator Frank Speeckaert van
de gemeentelijke dienst der werken en
zijn ploeg. Iedereen is welkom om die
feestelijke onthulling bij te wonen. Onder
meer de bekende Schotense opiniemaker
en columnist Guillaume Van der Stighelen
zal bij die plechtigheid spreken over Albert
De Deken, waarmee hij via zijn echtgenote
nog verre familiebanden heeft.
Na de inhuldiging opent diezelfde dag om
20 uur de expo “Een leven in kleur” in het
Kasteel Van Schoten, waar ook een nieuw
boek over de kunstenaar voorgesteld zal
worden. Openingstijden expo: 4-5-6-1112-13 december telkens van 11 tot 17 uur.

Albert De Deken
1915-2003

Als kunstschilder,
leraar en sportman
heeft hij het leven
kleur gegeven

Albert begon zijn leven hier
op 7 september 1915

Zonnig strand te Middelkerke, Albert De Deken 1966.
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Zo zal de gravure eruitzien, die ter nagedachtenis van
Albert De Deken een vaste plek krijgt aan de Churchilllaan.
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[ monumenten ]

Erfgoedprijs voor restauratie Tiendenschuur
Na een drukke Open Monumentendag werd
de Schotense erfgoedprijs uitgereikt. Die
ging naar Care Property Invest. Dat bedrijf
restaureerde de oude Tiendenschuur van
de voormalige kasteelboerderij van domein
Vordenstein tot nieuwe bedrijfszetel.
Schepen voor Cultuur Lieven De Smet en
erfgoedraadvoorzitter Anita Caals overhandigden de ereprijs aan zaakvoerder Peter
Van Heukelom en medewerkster Rita Vanderdonck. De twee kregen een miniatuurreplica
van één van de Schotense monumenten: een
arduinen grenspaal aan de Villerslei.
De schuur maakte destijds deel uit van de
oude pachthoeve van de familie de Pret
Roose de Calesbergh en is gelegen aan de
Horstebaan naast taverne Den Horst, de oude
boerderij. De Tiendenschuur was de plaats
waar de belasting in natura voor de kasteelheer van Vordenstein opgeslagen werd
door boer Van Mol. Kleinere boeren moesten
destijds een tiende van hun oogst afgeven
om een stuk grond van het toen immense
domein te mogen bewerken.
De schuur geraakte de laatste jaren verminkt
door slecht beheer en onoordeelkundige

Een trotse Peter Van Heukelom, directeur van Care Property Invest, voor de gerestaureerde
Tiendenschuur aan de Horstebaan.

verbouwingen door de vorige eigenaar. Sinds
enige tijd is de schuur in het bezit van de
beursgenoteerde NV Care Property Invest,
die het gebouw vorig jaar nieuwe glans gaf
en er haar kantoren in onder bracht.

Bouwen met zorg
“Wij investeren in zorgflats, woonzorgcentra
en woonvoorzieningen voor mensen met een
beperking. Verspreid over heel Vlaanderen beheren we intussen 2.000 van zulke woningen
verspreid over 76 projecten”, vertelt algemeen

directeur Peter Van Heukelom. “Als nieuwkomer in Schoten en wetende dat “bouwen
met zorg” ons credo is, wilden we graag een
visitekaartje afgeven aan de gemeenschap
door de eeuwenoude schuur met respect
voor het verleden smaakvol te restaureren.”
“We investeerden 1,5 miljoen euro in de aankoop en restauratie van de Tiendenschuur”,
vervolgt Van Heukelom. “We zijn blij dat
we die lelijke puist op het aangezicht van
Schoten, die de verminkte schuur vroeger
toch was, hebben kunnen uitknijpen.”

Eeuwenoude kapel Horst gerestaureerd
Het kapelletje van Horst stond onlangs in
de steigers. De familie de Pret Roose de
Calesberg liet het eeuwenoude gebouwtje
grondig restaureren.
Het kapelletje ligt idyllisch aan de rand van
park Vordenstein en is een vertrouwd baken
voor wie Schoten binnenrijdt via de Horstebaan. De kapel is toegewijd aan Onze-Lieve-

Vrouw Geboorte en afgaand op het jaartal
1436 moet het één van de oudste gebouwen
van de gemeente zijn, maar dat is misleidend.
De voorloper van dit gebouw werd inderdaad
opgetrokken in 1436-1438 op initiatief van
Nicolaas van de Werve, die eigenaar van
Vordenstein en ook even burgemeester van
Antwerpen was. Maar dat oorspronkelijke
gebouw werd eind 16de eeuw verwoest. De
kapel werd in 1610 herbouwd, maar kreeg
haar huidige uitzicht en bouwmaterialen
pas in 1835. Ze geniet geen bescherming
als monument of dorpsgezicht.

Spaanse natuurleien
Erik Block, schepen voor Ruimtelijke Ordening,
erfgoedspecialist en architect, kreeg van de
familie de Pret Roose de Calesberg, eigenaar
van de kapel, de opdracht om het te restaureren. Hij zocht en vond gespecialiseerde aannemers. “De nieuwe natuurleien voor het dak en
torentje moeten nog helemaal vanuit Spanje
komen, maar de andere werken zijn zo goed
als klaar”, leidt Block ons rond het gebouw.
De kapel Horst, één van de “landmarks” van
Schoten, straalt weer.
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“De vuile, bijna zwarte bakstenen gevel werd
grondig gereinigd en heeft zijn mooie rode
kleur terug. Een extra beschermende laag
behoedt herstelde bak- en natuurstenen,
net als het vernieuwde voegwerk nu voor
vochtschade. Ook het aansluiten van de
regenwaterafvoer via een nieuwe riool naar
de hofgracht van het voormalige kasteeldomein is een goede zaak. Het water zal niet
langer in de muren trekken. Voorts werden
nog werken uitgevoerd aan het plafond en
de grafkelder, die door de familie nog steeds
in gebruik is.”
De jongste jaren kreeg de kapel geregeld
vandalen op bezoek die de ramen insmeten. Ook na de herstelling van het prachtige rozetglasraam vooraan, door de Waalse
glaswerkkunstenaar Bernard Tirtiaux enkele
jaren geleden, bleven vandalen geregeld
toeslaan, zij het aan de achterzijde. Erik
Block: “We herstellen alle kapot glas nu
nog eens opnieuw en plaatsen vervolgens
ook vandalismebestendige voorzetramen.
Dat stoort visueel niet en zet vandalen voor
goed buitenspel.”

[ sport ]

OKRA Deuzeld Petanqueclub in weer en wind
OKRA Schoten-Deuzeld Petanqueclub is de
meest actieve petanqueclub van Schoten
en viert volgend jaar haar 25ste verjaardag.
Reden genoeg om onze petanqueballen
hoogglanzend op te poetsen en met twee
bestuursleden een fijn gesprek te hebben.
Gestart als KBG Petanqueclub in het voormalige ontspanningslokaal voor senioren aan
de Toekomstlaan in de wijk Deuzeld en na
enkele jaren verhuisd naar een mooi terrein
onder de toren van de Heilig Hart-kerk aan de
Stanislas Meeuslei 104. Uit twee bescheiden
petanquebanen groeiden al snel een club
met zes prima onderhouden terreinen. “Dat
hebben we te danken aan onze leden Rudolf
Meutermans, Cis Wouters en Leo De Beuckelaer”, zegt Roger Leys (79), verantwoordelijke
van de petanqueclub “Die banen zijn met
zodanig veel kennis van zaken aangelegd,
dat zij zelfs een half uurtje na een hevige
stortbui weer droog zijn.”
En dat is maar goed ook, want met een
70-tal leden, waarvan 37 actieve spelers, is
OKRA Schoten-Deuzeld Petanqueclub binnen de gemeente de grootste in zijn soort.
De leden beoefenen zomer én winter hun
favoriete sport, ook wanneer het stenen uit
de grond vriest. Alleen bij sneeuwval blijven
de ballen in het etui.

Van trekkers en bijleggers
“De gemiddelde leeftijd van onze leden
schommelt rond de 70 jaar”, weet Roger
Mertens (71), oud-schepen en voorzitter
van de OKRA-afdeling Deuzeld. “Eén van de

Het is druk op de petanquebaan van OKRA Deuzeld.

vele pluspunten van de petanquesport is het
feit dat zowel heren als dames het kunnen
beoefenen én gelijkwaardig zijn. Daarmee
bedoel ik dat fysieke kracht bij petanque
totaal geen rol speelt, maar wel techniek,
tactiek en doorzicht. Heel wat dames spelen
trouwens fanatieker dan heren”, vult Roger
Leys lachend aan. “Zij zijn er blijkbaar intenser
bij betrokken dan mannen. Laatstgenoemden
zijn eerder “trekkers”, terwijl dames zich
meestal als “bijleggers” tonen.”

Wedstrijden
OKRA Schoten-Deuzeld Petanqueclub neemt
jaarlijks deel aan het regionaal kampioenschap van OKRA-Antwerpen, waarbij de twee
Rogers als competitieleiders het voortouw
nemen.
Roger Leys: “Dan treden wij aan met één
ploeg tripletten (3 spelers) en één andere
ploeg doubletten (2 spelers). Op jaarbasis
nemen we deel aan zo’n 30-tal competitiewedstrijden, naast deelname aan diverse
petanquetoernooien, natuurlijk. Zelf organiseerde OKRA Schoten-Deuzeld Petanqueclub
in augustus al voor de 15de keer een petanquetoernooi voor alle OKRA-afdelingen. Daar
namen 72 spelers aan deel die allen met een
mooie prijs naar huis gingen. En voor de
Heilig Hart-parochie richten we ook jaarlijks
een recreatief petanquetoernooi in.”
Rogel Mertens: “Maar het hoofddoel van
onze petanqueclub is het gezellig samenzijn,
plezier beleven aan het spel en niet zozeer de
drang om te winnen. Het is ook daarom dat
onze club niet met petanque-liga’s of andere
instellingen verbonden is. Met z’n allen willen
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Sterkhouders Roger Leys en Roger Mertens,
tevens oud-schepen.

we graag verder doen zoals we nu bezig zijn,
want alles verloopt vlot en aangenaam. Alleen
dromen we luidop van een overkapping, want
dat zou onze spelnamiddagen bij regenweer
toch heel wat veraangenamen.”

Praktisch
Vermits OKRA Schoten-Deuzeld Petanqueclub
voor gebruikmaking van het terrein huurgeld
aan de parochie betaalt, is het niet meer dan
logisch dat ook de spelers zelf lidgeld betalen. Tijdens competitiewedstrijden worden
vlaaien verkocht. Met de opbrengst wordt
jaarlijks een heel gezellig, gratis etentje voor
alle leden georganiseerd. In oktober is het
clubkampioenschap gestart, terwijl tijdens
de zomermaanden de competitiewedstrijden
primeren.
Alle OKRA-leden zijn welkom bij OKRA
Schoten-Deuzeld Petanqueclub, Stanislas
Meeuslei 104, en dat elke dinsdag en vrijdag van 13u30 tot 17u30. Meer informatie
via Roger Leys - roger.leys@gmail.com
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Nieuw trainingspak voor sporthal Vordensteyn
In sporttermen heeft de gemeentelijke sporthal Vordensteyn met haar veertig
jaar stilaan de veteranenleeftijd bereikt. Maar dankzij een grondige renovatie
is ze weer in staat tot topprestaties.
zonnepanelen, de plaatsing van een regenwaterrecuperatieput en de renovatie van de
luchtbehandelingsinstallatie zijn enkele van
de werken die niet direct in het oog springen.

Nieuwe vloeren en spiegelwand voor clubs actief in gevechtssporten.

Sporthal Vordensteyn werd in gebruik
genomen op 21 december 1974. Een grondige renovatie drong zich op. Toen in 2009
het beheer van de Schotense sporthallen
Vordensteyn en De Zeurt overgedragen
werd naar het Autonoom Gemeentebedrijf
(AGB), stelde de raad van bestuur meteen
een meerjarenplanning op voor de renovatie
van Vordensteyn.
Veel van de werken die sindsdien uitgevoerd
werden, zijn niet direct zichtbaar voor het
publiek, maar wel belangrijk. De volledige
vervanging van het dak, het plaatsen van

Andere werken zoals de vernieuwing van
de kleedkamers en de douches, een nieuwe
akoestische wand in de grote zaal, een
nieuwe scheidingswand, de vernieuwing van
de ramen en de binnendeuren, de aankoop
van een nieuwe tribune, spiegelwanden in
de karate- en judozaal, de aankoop van
een AED-toestel en de installatie van een
WiFi-netwerk zorgden ervoor dat het comfort van sporters en toeschouwers gevoelig
verhoogd werd.

Lekken
In 2015 kwam ook een einde aan de lange
lijdensweg van lekken in de judozaal met de
vernieuwing van het terras van de cafetaria,
de vernieuwing van plafond en vloer van de
judozaal en de aankoop van nieuwe matten.
De - voorlopige - kroon op het werk is de
renovatie van de toiletten op de eerste verdieping die volledig in eigen beheer werd uitgevoerd door de gemeentelijke vakmannen.

De nieuwe uitschuifbare tribune.

“In 2016 en 2017 zal ook de parking opnieuw geasfalteerd worden en wordt ook
de lift helemaal vernieuwd zodat het label
“toegankelijke sportaccommodatie” ook aan
de buitengevel opgehangen kan worden”,
aldus schepen van Sport Luc Van Gastel en
sportfunctionaris Johan Vijgen.
“Door deze over een periode van zeven jaar gespreide doordachte investeringen, goed voor
meer dan 1,5 miljoen euro, zorgen de gemeente en het AGB ervoor dat sporthal Vordensteyn
ook zeker de komende veertig jaar nog
Schotense sporters kan blijven ontvangen.”

Schotense sportclubs worden vriend van den tap!
Zowel in sporthal Vordensteyn als in sporthal De Zeurt installeerde het Autonoom Gemeentebedrijf Schoten (AGB) onlangs tappunten voor het vullen
van drinkflessen. Sporters kunnen zo gratis kraantjeswater tappen. Gezond,
gemakkelijk, goedkoop, geen afval en geen gezeul met zware drinkbakken.
De Schotense sportclubs Basketbalclub
Cobras, Badmintonvereniging Bacss, SvekaSchoten volleybalclub en Handbalclub Scho-

ten gingen alvast graag in op het aanbod van
het AGB om tegen een beperkte kostprijs
gepersonaliseerde herbruikbare drinkbussen
voor hun leden aan te schaffen. In totaal
werden 1.500 drinkbussen besteld.
Het drinken van kraantjeswater biedt niets
dan voordelen. Kraantjeswater is tot 200 keer
goedkoper dan flessenwater. 1 liter water
krijg je uit de kraan voor amper 0,004 euro
of 4 eurocent voor 10 liter. Vergelijk eens met
het goedkoopste flessenwater: per liter bespaar je al snel een halve euro. Kraantjeswater
is even gezond als flessenwater. Ook volgens
Test-Aankoop is leidingwater van de beste
kwaliteit. En je hebt je water altijd gekoeld
binnen handbereik. Vind je kraantjeswater

Sporters kunnen in de catacomben van Vordensteyn nu duurzaam
hun dorst lessen met kraantjeswater van “den tap”
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niet lekker? Vul dan eens een karaf en zet die
een nacht in de koelkast. Doe gewoon even
de test: proef je nog een verschil?
Sportclubs zorgen er op deze manier mee
voor dat de berg PMD-afval aanzienlijk verkleint. Daarnaast biedt het drinken uit eigen
drinkflessen een hygiënisch voordeel doordat
het drinken uit één gemeenschappelijke
drinkfles vermeden wordt. In volle griepperiode met verschillende sporters uit één
fles drinken is immers vragen om problemen.
Ook de gemeentelijke medewerkers en
beleidsmensen drinken al enkele jaren kraantjeswater in plaats van flessenwater. Ieder personeelslid ontving een drinkfles en vult deze
met gekoeld leidingwater via enkele doorheen
de gebouwen verspreide verdeeltoestellen.
Meer info over de “vriend van den tap”actie vind je op www.vriendvan.be/drinkje-water-zoals-je-pintje-van-de-tap.

[ veiligheid ]

Fietsers, pas op!
10 misvattingen die de ronde doen
Op maandag 26 oktober start de politie van Schoten met een sensibiliseringscampagne voor fietsers. Het gemeentebestuur en de lokale politie willen
graag het fietsgebruik stimuleren en fietsers aanmoedigen. Het is immers de
gezondste en meest milieuvriendelijke manier om je te verplaatsen. Maar het
moet natuurlijk wel veilig gebeuren.
De wegcode is er natuurlijk niet alleen voor
automobilisten. Ook fietsers die zich niet
aan de regels houden, creëren wel eens
gevaarlijke situaties. Daarom zal de politie
extra controles uitvoeren. Als hulpmiddel zet
de politie graag enkele misvattingen recht,
een gewaarschuwd fietser is er twee waard.

“Op een fietspad mag je steeds
in twee richtingen rijden”
FOUT: Op een fietspad dat wordt aangeduid
met twee evenwijdige onderbroken lijnen,
mag je nooit in twee richtingen rijden. Je mag
enkel gebruik maken van het fietspad dat
rechts van de rijrichting ligt. Een fietspad kan
ook worden aangeduid met het verkeersbord
D7, dit kan een dubbelrichtingsfietspad zijn
maar uitsluitend wanneer beide rijrichtingen
zijn aangeduid met een verkeersbord.

“Fietsers mogen altijd tegen
het verkeer in rijden in een
eenrichtingsstraat”
FOUT: Tegen het verkeer in fietsen in een
eenrichtingsstraat is enkel toegelaten wanneer dit wordt aangeduid door een onderbord M2 of M4.

“Fietsers hebben voorrang
wanneer ze over een
zebrapad fietsen”
FOUT: Als fietser heb je geen voorrang op
een zebrapad. Wil je toch genieten van deze
voorrang, dien je af te stappen en de straat
te voet over te steken.

“Fietsers mogen binnen de
bebouwde kom altijd gebruik
maken van het trottoir”
FOUT: Binnen de bebouwde kom mag je
nooit op het voetpad rijden. Kinderen vormen
de uitzondering op deze regel. Zij mogen
op het voetpad rijden als ze niet ouder zijn
dan negen jaar.

“Verkeerslichten voor auto’s
gelden niet voor fietsers”
FOUT: Wanneer een verkeerslicht rechts
van het fietspad staat, geldt dit ook voor
fietsers. Wanneer het verkeerslicht links van
het fietspad staat, dan mag je dit als fietser
gewoon voorbijrijden.

“Fietsers zijn altijd in hun
recht”
FOUT: Wanneer een fietser betrokken is bij
een verkeersongeval met een gemotoriseerd
voertuig, zal de verzekering van de tegenpartij altijd de lichamelijke schade van de fietser
vergoeden, onafhankelijk wie in fout is. Wanneer later blijkt dat het ongeval is gebeurd
door een fout van de fietser, zal alle andere
schade moeten worden vergoed door de
fietser. Dit geldt ook voor elektrische fietsen.

“Fietsers mogen altijd naast
elkaar rijden”
FOUT: Binnen de bebouwde kom mogen fiet-

Gelden verkeerslichten
ook voor tandems?
sers maximum met twee naast elkaar rijden.
Zij moeten echter verplicht achter elkaar gaan
rijden wanneer tegemoetkomend verkeer hen
niet kan kruisen. Buiten de bebouwde kom
moeten zij achter elkaar gaan rijden wanneer
een achterliggend voertuig hen nadert.

“Op de fiets mag je GSM”en”
FOUT: Als je op een fiets rijdt, is een fiets een
voertuig en is het verboden om te GSM”en.
Als je wandelt met je fiets aan de hand, mag
je je GSM wel gebruiken.

“Fietsers die gebruik maken
van een oversteekplaats
voor fietsers hebben altijd
voorrang”
FOUT: Een oversteekplaats voor fietsers
wordt afgebakend door twee onderbroken
strepen gevormd door witte vierkanten.
Fietsers mogen zich slechts voorzichtig op
deze oversteekplaatsen begeven, ze moeten
rekening houden met naderende voertuigen
en hebben geen voorrang op het verkeer
dat zij dwarsen.

“Je mag je fiets overal
achterlaten”
FOUT: Je mag een fiets niet achterlaten op de
rijbaan of in een parkeerzone. Als je de fiets
achterlaat op het voetpad dan mag dit enkel
wanneer je hierdoor niemand hindert en je
de vrije doorgang van 1,5 meter respecteert
zoals het verkeersreglement voorschrijft.
En om af te sluiten nog een kleine reminder:
wanneer het donker is of de zichtbaarheid beperkt is tot minder dan 100 meter, moet je je
fietslicht aanzetten (wit vooraan, rood achteraan). Deze lichten moeten niet vast op de fiets
worden gemonteerd maar moeten wel duidelijk zichtbaar zijn voor andere weggebruikers.
Meer info via www.wegcode.be

Mag een fietser achterwaarts
in een enkelrinchtingstraat fietsen?
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[ milieu + design ]

Gemeenteambtenaren op pad
met elektrische fiets
Schoten heeft als doelstelling om tegen 2020 een klimaat-neutrale organisatie te worden. Daarbij streeft de gemeente ook naar een afbouw van haar
wagenpark. Sinds kort maken de bodes, en nu en dan ook CC-technicus Joren
Vanleene, gebruik van een elektrische scooter en een elektrische dienstfiets.
Misschien heeft u onze bodedienst inmiddels al door de gemeente zien rijden. Horen
daarentegen is er niet bij. Waar vroeger de
dienstwagen werd gebruikt voor het vervoeren van kleine pakketten, maken de bodes nu
zoveel mogelijk gebruik van de elektrische
scooter. De gemeente kocht voor nog geen
4.000 euro een Emco Novatic met kofferbak
aan. De uitneembare accu heeft een bereik
van ongeveer 60 km. Door toevoeging van
een tweede accu kan deze afstand verdubbeld worden.
Dat er meer kilometers elektrisch i.p.v. met
een traditionele brandstof worden afgelegd,
betekent voor de gemeente ook een financiële brandstofbesparing. Een oplaadbeurt kost
zo’n 0,88 euro. Dit betekent dat 100 km met
een elektrische scooter ongeveer 1,5 euro aan
brandstof kost.
Daarnaast investeerde Schoten ook in
een elektrische dienstfiets. Deze fiets kan
eveneens gebruikt worden voor korte of
middellange verplaatsingen waarbij geen
grote pakketten vervoerd moeten worden.
Een rit naar een opleiding in Antwerpen kan
in min of meer dezelfde tijdsspanne als met
het openbaar vervoer of de wagen afgelegd
worden. En het is meteen ook meegenomen
dat de chauffeur zich geen zorgen moet maken bij het vinden van een parkeerplaats of
het halen van de bus of een tramaansluiting.
Beide elektrische voertuigen worden opgeladen via een intern oplaadpunt dat op haar
beurt is aangesloten op het circuit van de
zonnepanelen op het dak van de milieudienst.
Op zonnige dagen zal de zonne-stroom zo
alvast rechtstreeks gebruikt worden.

Tweede deelwagen
De gemeente deelt nu ook de wagen van
de dienstbodes met haar inwoners. Schoten
startte vorig jaar met het delen van een eerste
kleine bestelwagen. Voorlopig hapten slechts
acht Schotense gezinnen toe. Gedurende
het eerste half jaar legden die bijna 3.000
km gedeeld af.
“Toch geloven we in autodelen. Daarom
dat we nu ook de recent aangekochte en
milieuvriendelijke op CNG-gas rijdende Fiat
500 L Living beschikbaar stellen aan de
Schotenaren”, zegt schepen voor Leefmilieu
Erik Block.

Joren Vanleene van CC Schoten test de nieuwe
elektrische fiets uit.

De met het gemeentelijk logo versierde
wagens kunnen alleen ‘s avonds en in het
weekend ontleend worden. Overdag blijven
ze ter beschikking van de ambtenaren. De gebruiker van een deelwagen betaalt 0,35 euro
per km en 1 euro per gebruiksuur waarin alle
kosten vervat zitten. Reserveren is eenvoudig
en gebeurt via een digitale reservatiekalender
van Autopia en www.autodelen.net.
Meer info via milieudienst, tel 03-685.04.62,
milieudienst@schoten.be

Wie heeft meubels van
De Coene thuis staan?
Om de twee jaar richt de gemeente Schoten een tentoonstelling in met als thema
erfgoed. Voor 2016 werd als thema art deco
gekozen, en meer bepaald de Kortrijkse
Kunstwerkstede Gebroeders De Coene.
De periode waarover de tentoonstelling
in Schoten zal gaan is 1925-1940 art
deco. De tentoonstelling zal in april 2016
plaatsvinden.

meubelen uit deze interbellumperiode hebben (of denken te hebben) om dit te melden.
Enkele voorbeelden van hoe je een De
Coene- meubel kan herkennen zijn o.a.
facturen, offertes, maar ook de stempel van
De Eikelaar, of de naam van de koper. Als
je twijfelt neem dan enkele digitale foto’s
en bezorg ze aan bibliothecaris Lut Roelens
lut.roelens@schoten.be, tel 03-680.17.10.

In de jaren dertig van de vorige eeuw
was er ook in Antwerpen een prachtige
toonzaal van de Kortrijkse Kunstwerkstede
Gebroeders De Coene aan het Comedieplein
17 te Antwerpen (waar nu de winkel is van
handtassen Delvaux). Naar alle waarschijnlijkheid werden in deze winkel talrijke De
Coene meubelen verkocht aan inwoners
van Antwerpen en de randgemeenten, en
dus ook aan Schotenaren (herenhuizen,
interbellum villa’s).

Oproep
De Schotense erfgoedraad en ereburgemeester Harrie Hendrickx, die nauw bij de
voorbereiding van de expo betrokken is,
doen een oproep naar Schotenaren die nog
Burgemeester Maarten De Veuster tankt de deelwagen vol,
met milieuvriendelijk CNG-gas.
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Heef u een stoel of ander meubel van de Kortrijkse
Gebroeders De Coene in huis staan? Laat het ons weten.

[ milieu ]

Energiezuinig verbouwen en goedkoop verwarmen
Workshops en infosessies geven inspiratie
De gemeente Schoten organiseert dit najaar
een aantal interessante activiteiten rond
verschillende milieuthema’s. Hierbij een
beknopt overzicht.

Vermijd dat energiefactuur
koude douche wordt
Hoe vermijd je een energiefactuur die je een
koude douche bezorgt? Hoe rendabel is een
zonneboiler? Met een installatie voor sanitair
warm water van 10 jaar oud is er al kans dat
je nodeloos veel geld opstookt.
Laat je goed informeren over de vele mogelijkheden die bestaan voor sanitair warm
water in je woning. Zo vermijd je verrassingen, doorprik je verkooppraatjes en maak je
betere keuzes. Tegelijk zorg je voor een lagere
energiefactuur en een beter wooncomfort.
Eandis en architectenvereniging NAV ontwikkelden een avondsessie waarmee je alle
kennis meekrijgt die je nodig hebt over
centrale en decentrale warmwaterproductie,
al dan niet met warmwateropslag, en de
haalbaarheid van hernieuwbare energie.
Voorkennis is niet nodig. Technische info
wordt meegegeven in mensentaal door een
ervaren architect.
Dinsdag 8 december om 19u30 in LDC
‘t Dorp, Jozef van Craenstraat 1, Schoten.

Steeds meer zonnepanelen
De provincie Antwerpen organiseerde in 2015
een tweede groepsaankoop zonnepanelen.
Deze groepsaankoop zorgt voor begeleiding
en plaatsing van een ‘sleutel-op-de-deur”
fotovoltaïsch zonnepanelen systeem. De
inschrijvingsperiode is ondertussen achter de
rug en in totaal schreven meer dan 11.000
huishoudens van de provincie Antwerpen in.
Tijdens de veiling van 13 augustus werden
net zoals vorig jaar 3 leveranciers geselecteerd. De aangeboden korting tegenover
de gangbare marktprijzen bedraagt gemiddeld 26 %.
Ook in Schoten ontvingen 196 inschrijvers
een persoonlijk voorstel van de winnende
leverancier. Elke inschrijver had tot 12 oktober de tijd om al dan niet in te gaan op
het persoonlijk voorstel. Tijdens de vorige
editie werden alvast 60 nieuwe fotovoltaïsche
installaties in Schoten geplaatst.
De marktsituatie is de laatste jaren sterk veranderd. Ondanks het wegvallen van financiële
steunmaatregelen en de extra netvergoeding,
is de investering gemiddeld op ruim 10 jaar
terug verdiend. Met daarna nog minstens 15
jaar gratis stroom.
Meer info over al deze activiteiten bij milieudienst, Verbertstraat 7, 03-685.04.62,
milieudienst@schoten.be

Volg het voorbeeld van de gemeente,
die onlangs het dak van de gemeentelijke
sporthal vol zonnepanelen legde.

Tweedaagse workshop
voor (ver)bouwers!
12 en 19 december, 10u tot 16u
Doelgroep: iedereen met plannen om
een woning te bouwen of volledig te
renoveren
In deze tweedaagse cursus ontvang je alle
info die je nodig hebt om duurzaam en
energiezuinig te bouwen of te verbouwen.
Voorkennis is niet nodig. Een ervaren architect geeft je onafhankelijke informatie
over de voor- en nadelen van materialen
en technieken. Hij illustreert alles met zowel
goede als slechte praktijkvoorbeelden over
typische bouwproblemen, zoals bouwknopen of koudebruggen.
Zowat alle aspecten van bouwen of verbouwen komen aan bod. Op het programma
staan onder meer isoleren, ventileren,
verwarming, sanitair en nutsvoorzieningen.
Maar ook duurzame technieken, energiepremies en wetgeving staan op de agenda.
De cursus eindigt met concrete oefeningen
over de meest optimale keuzes en bouwconfiguraties.
Deelnemen aan de tweedaagse workshop is
volledig gratis. Je krijgt ook een cursuspakket en tijdens de middag zijn er broodjes.
Wacht niet te lang, want het aantal plaatsen
is beperkt.
De tweedaagse workshop heeft plaats
op 12 en 19 december in het Kasteel
van Schoten, telkens van 10u tot 16u.
Inschrijven kan via milieudienst@schoten.
be, 03 685 04 62.

Informatie uitwisselen over duurzaam verbouwen.
Het kan binnenkort weer in Schoten.
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[ milieu ]

Gemeente gaat onkruid
zonder chemische troep te lijf
Dat het onkruid hier en daar langs Schotense straten wat hoger opschiet is te
wijten aan het feit dat de gemeente bewust geen pesticiden meer gebruikt bij de
bestrijding ervan. Dat mag ook niet meer trouwens. U kan dus maar best wennen
aan het beeld van straten en pleinen met hier en daar een natuurlijk groen accent.
Vertakte leeuwentand

Stoep schoon
houden
Er geldt al enkele jaren een verplichting
voor Schotenaren hun voetpad zonder
pesticiden vrij te houden van sneeuw, ijs
en... onkruid. Maak er werk van, uiteraard
zonder spuiten, en verwijder geregeld even
dat varkensgras of die distel. Meestal is het
overigens voldoende om eens de stoep te
vegen, want onkruid groeit meestal maar
waar er zand en stof bijeen is gewaaid. Je
kan ook de voeg tussen de straat en je gevel
opvullen met wit scherp zand. Of je plant
geschikte planten aan die zeer specifiek
houden van een versteende omgeving. Ze
fleuren het stukje voetpad op.

Tim Michels van de dienst der werken gaat het onkruid te lijf, maar niet langer met chemische hulpmiddelen.

Het gebruik van pesticiden en biociden werd
de laatste jaren sterk aan banden gelegd.
Geen wonder als je ziet dat deze producten
kunnen zorgen voor het afsterven van bijen,
het verminderen van de kwaliteit van grondwater, terwijl er ook heel veel indicaties zijn
dat veel van die stoffen kankerverwekkend
kunnen zijn. Voor gemeenten werd dit reeds
vertaald in een zogenaamd “herbicidenreductieplan zonder-is-gezonder”. En vanaf
dit jaar moeten ook scholen en kmo’s een
gelijkaardig beleid voeren. De gifspuit moet
dus in het tuinhok blijven.
De gemeentelijke dienst der werken heeft
de laatste jaren geïnvesteerd in nieuwe
machines, zoals bijvoorbeeld veegmachines
met stalen anti-onkruidborstels.
In het kader van dit nu gangbare alternatieve
openbaar groen-beheer, is “wegspuiten”
volkomen verleden tijd. Straten worden anders aangelegd, er worden specifiek voegsel
gebruikt, hier en daar gaat men over van
gazonbeheer naar bijenmengsels, akkeronkruiden of heuse bloemenweiden. Onder
struiken en heesters blijft blad liggen, zodat

het kan omgevormd worden tot compost
of bladgrond.

Onkruid blijft soms staan
Schotenaren zullen ook wel een beetje moeten meehelpen aan de langzame omvorming
van dit groenbeheer. Het is onmogelijk dat elk
hoekje nog zal gemaaid of geharkt worden.
De natuur krijgt meer kansen en wie zich ervoor openstelt, zal merken dat “onkruid” ook
zijn plaats heeft. Waar waterafstroming
naar de riolering, verkeersveiligheid of het
goede gebruik van fiets- en voetpaden in
het gedrang is, wordt natuurlijk wél snel
ingegrepen. Maar elders hebben bijvoet,
melkdistel of varkensgras echt wel een
plaats. Het is voor sommige mensen een
hele mentaliteitswijziging, maar om alles te
verteren moet je maar denken aan de bermen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk,
Scandinavië of de Alpen waar we als toerist
de bloemenbermen toch zo mooi vinden.

Met specifieke plantensoorten kan je heel
wat werk uitsparen. In plaats van met een
aardappelmesje gras te verwijderen van de
oprit, kan je bodembedekkende voegflora
aanplanten. Soorten als muurleeuwenbekjes,
kamillesoorten, leeuwentand, ... fleuren oprit
en kasseien op zonder ze glibberig te maken.
Natuurlijk kan je ook een geveltuin aanleggen. Hou ook altijd de stoep vrij van
overbegroeiïng, zowel op de grond als in
de lucht. Kijk na een regenbui eens na of
je geen voetgangers of fietsers hindert.

Meer tips en toelichting via milieudienst,
Verbertstraat 7, tel 03-685.04.62, milieudienst@schoten.be
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Nog inspiratie nodig voor uw voortuin:
Probeer eens een leeuwenbekje.

[ handicar ]

Nieuwe Handicar vergroot
leefwereld rolstoelgebruikers
Al meer dan 16 jaar kunnen rolstoelgebruikers rekenen op de vrijwilligers van
de sociale vervoerdienst van Schoten: Handicar. Van deze dienstverlening wordt
zo veelvuldig gebruik gemaakt dat het tweede Handicar-voertuig, aangekocht
in 2008 en met meer dan 300.000 km op de teller, aan vervanging toe was.
Daarom werd zopas dankzij een investering door het OCMW een gloednieuwe
Handicar in gebruik genomen.

Onder meer broer en zus Lydia en Marcel Schenk en vrijwilligerscoach Sonja Goris doen ook de nieuwe Handicar bollen.

“Met de nieuwe Handicar kunnen 4 reguliere
of 2 elektrische rolwagens tegelijk vervoerd
worden”, begint vrijwilligerscoördinator van
het OCMW Sonja Goris. “In de eerste plaats willen we rolstoelgebruikers natuurlijk vooral helpen om vlot tot bij de huisarts, familie of hun
vereniging te geraken, maar ook langere ritten
met bestemming kust of Ardennen zijn mogelijk dankzij de inzet van de vrijwilligers. Ook
vervoer voor ‘s nachts kan geregeld worden.”
Lydia Schenk (60) woont in de wijk SintFilippus en op maandagen verzorgt zij de
dispatching. Dat doet de secretaresse al sinds

2007. “Samen met de zeven andere vrijwillige
dispatchers is het mijn taak om telefonische
oproepen te beantwoorden. De beller zegt
vanwaar, naar waar en om hoe laat hij
vervoert wil worden. Dan bekijken wij of de
Handicar op dat moment vrij is en boeken
de rit. Wij doen al het mogelijke om mensen
verder te helpen. Soms kan een extra rit toch
uitgevoerd worden door de andere ritten wat
te vervroegen of later te organiseren, natuurlijk in overleg met de gebruikers. Gewoonlijk
verloopt dit probleemloos, vermits ook onze
klanten soepel zijn.”
“Ik doe dit vrijwilligerswerk graag want zo
kan ik iets doen voor anderen. Bovendien
werkten mijn broer en zus hier voor mij al
en zij konden extra hulp gebruiken”, verklaart
Lydia haar motivatie. “Ik hoop nog heel lang
te mogen dispatchen, want het contact met
de bellers is heel leuk. En hun dankbaarheid
is erg groot.”
Marcel Schenk (69), chemiemedewerker-oprust uit wijk De Lek en de broer van Lydia. “Op
mijn 55ste ben ik op pensioen gegaan. Omdat
ik dat nog veel te jong vond om te zitten
niksen, reageerde ik op een advertentie in
een lokaal tijdschrift waarbij de Handicar om

vrijwillige chauffeurs vroeg. Omdat een potentiële chauffeur met een heel dure wagen
de baan op gaat én de zorg voor weerloze
personen wordt toevertrouwd, was –en is er
nog steeds- een kennismakingsgesprek met
de Handicar-verantwoordelijke noodzakelijk.
Dat verliep probleemloos. En omdat er ook
verschillende mensen in het team zaten die
ik nog kende van vroeger, werd het meteen
heel aangenaam. Op 5 augustus 2003 reed
ik mijn eerste rit. Dat zal ik nooit vergeten,
want mijn klant was niet thuis!”
Momenteel zijn er zeven chauffeurs die in
principe een vaste dag hebben en tijdens
het weekend in beurtrol rijden. Marcel rijdt
elke maandag, zowel overdag als ‘s nachts.
“Daarnaast neem ik ook de planning voor
mijn rekening. Dat is geen gemakkelijke taak:
nu en dan valt er iemand ziek, is er iemand
op vakantie enzovoort. Ik zou graag nog
minstens 11.000 km met de Handicar rijden.
Dan heb ik er in het totaal 120.000 afgelegd,
goed voor drie keer rond de aarde!” besluit
Marcel lachend. “De kracht van de Handicar
ligt in het goed samenwerken van het team.
Er is nog nooit een onvertogen woord gevallen en in al die jaren is er ook nog nooit een
rit geannuleerd moeten worden.”

Praktisch
Wie gebruik wil maken van de Handicar, kan
iedere werkdag tussen 14u en 16u terecht
bij het Lokaal Dienstencentrum Cogelshof
op het nummer 03-646 52 98. Vraag de
rit tijdig aan, minimum twee werkdagen
op voorhand.
De rolstoelgebruiker betaalt slechts 0,25
euro per km aan de chauffeur en een begeleider mag gratis mee. Handicar rijdt alle
dagen, behalve met Kerstmis en Nieuwjaar,
en dat 24 op 24 uur.
Handicar is op zoek naar extra vrijwillige
chauffeurs. Kandidaten kunnen zich melden
bij Sonja Goris, 03-685 47 31 - sonja.goris@
ocmwschoten.be.
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[ brandweer ]

Brandweer Zone Rand vindt
onderdak in Schoten
De top van de nieuwe Brandweer Zone Rand nam zopas haar intrek in de Schotense brandweerkazerne. Een voorlopige oplossing is dit, tot er voor de centrale
leiding van de sinds dit jaar intens samenwerkende brandweerkorpsen een
volwaardig hoofdkwartier gevonden is.
Sinds 1 januari 2015 maakt ook brandweer
Schoten deel uit van Brandweer Zone Rand,
samen met de korpsen van 20 andere gemeenten. Dat is een gevolg van de nationale
brandweerhervorming die werd opgelegd
door de federale regering. Doel is om de
hulpverlening optimaal te reorganiseren, de
veiligheid van de burger en het personeel
op het terrein te vergroten en om een beter werkkader te bieden aan de leden van
de hulpdiensten qua opleiding, materieel,
werkprocedures,.... Ook Brandweer Zone
Rand, met zowat alle gemeentes die rond
grootstad Antwerpen liggen van Essen en
Kalmthout in het noorden tot Kontich en Lint
in het zuiden, is sinds 1 januari opgestart.

Erik Janssen
Brandweer Zone Rand wordt aangestuurd
door een zoneraad, waarin alle burgemeesters van de betrokken gemeentes vertegenwoordigd zijn, ook Maarten De Veuster voor
Schoten dus. Edegems burgemeester Koen
Metsu zit die raad voor. Als dagelijks bestuur
werd een zonecollege samengesteld.
De zoneraad stelde zopas een zonecommandant aan, zeg maar de operationele leider van
de nieuwe organisatie, zeg maar. De keuze
viel op Erik Janssen (43), die al brandweer-

commandant van Wuustwezel was. Janssen
vervangt waarnemend zonecommandant Ivo
Van Assche van Kapellen, die de taak bij de
oprichting van Zone Rand tijdelijk op zich
had genomen.
Janssen leidt nu 800 manschappen. Hij
staat er natuurlijk niet alleen voor en werkt
nauw samen met de lokale commandanten,
onder meer in een technische commissie.
Hij kan ook beroep doen op een team van
specialisten dat instaat voor onder meer
personeelsaanwerving, IT, communicatie
en andere korps-overschrijdende taken. Dat
nieuwe zoneteam bestaat voorlopig uit een
tiental mensen. Onder meer de Schotense
kapitein Katrien De Maeyer maakt er deel van
uit. Zij staat vooral in voor het aanwervingsbeleid, maar blijft daarnaast als officier ook
meedraaien in het Schotense korps.

Gastvrij
“Het was voor dit beleidsteam dat Zone Rand
onderdak zocht”, zegt Marc Van Linden, nog
steeds commandant van Brandweerpost
Schoten. “Het voorlopig kantoor in de kazerne van Brasschaat barstte uit haar voegen.
Gelukkig hadden wij in de kazerne aan de
Kruispadstraat nog wat plaats op de eerste
verdieping. De voorbije maanden werd die

Het nieuwe brandweerlogo wordt steeds
meer zichtbaar, ook in Schoten.

ruimte ingericht tot voorlopig hoofdkwartier
van Zone Rand. Een definitieve oplossing
is voor later, al dan niet in Schoten. Onze
gemeente is in die zin geschikt omdat ze pal
in het midden ligt van de zone.”
Voor de interne contacten tussen de lokale en
zonale brandweerleiding, is de inkwartiering
van Zone Rand in Schoten een goede zaak.
Maar voor de dienstverlening naar de burger
toe wijzigt er niets op het terrein. Ook alle
Schotense vrijwilligers blijven zich even hard
als vroeger inzetten om Schoten brandvrij te
houden. Brandweer Zone Rand werkt vooral
achter de schermen.

Uniforme regels
Onlangs werden wel de reglementen van
de verschillende brandweerkorpsen in Zone
Rand op elkaar afgestemd, wat leidde tot
één zonaal reglement. Het bestrijden van
wespennesten in de buurt van de woning
of op een gevaarlijke plek blijft gratis, maar
in andere gevallen kost dit voortaan 25 euro.
Het veroorzaken van een technisch alarm
door onachtzaamheid zoals roken onder
een brandmelder, werkzaamheden die rook
en/of stof veroorzaken zonder de installatie
te hebben uitgezet, koken op onvoorziene
plaatsen kost indien dit leidt tot een nutteloze
interventie 120 euro. Check het volledige
herziene reglement via de website www.
zonerand.be

Contact brandweer
Noodoproepen: 100 of 112.
Niet dringende oproepen/administratie
voor kantooruren): 03-685 32 29.
(tijdens
schoten@brandweer.zonerand.be
www.zonerand.be
Zonecommandant Erik Janssen (links) heeft net de eed afgelegd.
Bij hem Koen Metsu, burgemeester van Edegem en voorzitter van de zoneraad
en Ivo Van Assche, die een tijdlang waarnemend zonecommandant was.
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[ gemeenteraad ]

Gelateria Mama Calinka schept
ijsjes in kasteelkelder
Nancy Hermans en Jan Augustyns zullen vanaf 1 november hun befaamde ijscoupes serveren in de foyer van het Kasteel van Schoten, de fameuze kasteelkelder.
De gemeente geeft hen toestemming voor opening van een tijdelijk, zogenaamd
pop-up ijssalon, maar er zullen ook pannenkoeken en wafels gebakken worden.
Sinds de vorige uitbater Roeland Ulens in
maart met stille trom uit het Kasteel van
Schoten vertrok, staat De Kelder leeg. Gelateria Mama Calinka is gevestigd in een bijna
tweehonderd jaar oude hovenierswoning aan
de Papenaardekenstraat nr. 150, die vroeger
bij het Kasteeltje Withof hoorde. “Een ideale
locatie, in de zomer toch”, zegt Nancy.
Nancy Hermans: “We hebben een grote tuin
en terras. Bij goed weer kunnen we gemakkelijk tot honderd bezoekers tegelijk aan. Maar
in de winter is onze verbruikzaal te klein en
verwarmde tenten opstellen mag slechts drie
maanden lang. De gemeente reageerde - een
beetje tot onze eigen verbazing - positief op
ons voorstel om tijdelijk gebruik te maken
van de ruime kasteelkelder.”

Vijf maanden
De gemeenteraad keurde de gebruiksovereenkomst goed met Mama Calinka. Nancy
en Jan mogen nu vijf maanden lang een
pop-up ijssalon uitbaten in De Kelder, tegen
een vergoeding en in ruil voor het uitvoeren
van enkele conciërgetaken zoals het sleutelbeheer van het kasteel. De lokalen worden
vaak verhuurd aan verenigingen. Mama
Calinka zal ook drankjes serveren tijdens en
na activiteiten van het cultuurcentrum, al zal
het geen bruin cafeetje worden zoals vroeger.
“Het cultuurcentrum en zijn gebruikers zijn
verlost van een probleem. Bovendien is het
goed dat de kelder de hele winter verwarmd
wordt. Dat voorkomt schimmelvorming. Het

Vanaf 1 november: ijscoupes, pannenkoeken
en wafels in de kelder van het kasteel.

geeft ons meteen de tijd om een nieuwe permanente uitbater te zoeken voor De Kelder”,
aldus burgemeester Maarten De Veuster.
Gelateria Mama Calinka vanaf 1 november
in Kelder Kasteel van Schoten, Kasteeldreef
61, tel: 03-651.62.96

Appel & Ei start met huiswerkbegeleiding
Appel & Ei is gestart met huiswerkbegeleiding
voor kwetsbare gezinnen, elke donderdag in
de vooravond.

Op 7 december 2014 opende de sociale kruidenier Appel & Ei de deuren in de voormalige
pastorij van de Sint-Jozef-parochie in Bloemendaal. Het opzet: voor een heel specifiek publiek
- Schotenaren die de eindjes heel moeilijk
aan elkaar kunnen knopen - gezond voedsel
en huishoudspullen aanbieden tegen lagere
prijzen dan die van de gewone supermarkt.
Appel & Ei heeft altijd meer willen zijn dan
een gewone winkel. Een kansencentrum
komt wellicht het dichtst in de buurt bij de
echte ambitie. Op 1 oktober startte vrijwilliger Annemie Vansweevelt daarom met
huiswerkbegeleiding op regelmatige basis.
Annemie Vansweevelt is beroepshalve
leerkracht in een filiaal van Zonnebos, de
school voor buitengewoon onderwijs in
‘s-Gravenwezel, waar ze kinderen met bijzondere zorgen begeleidt. “Ik kijk er naar uit
om die ervaring ook in Appel & Ei te kunnen
doorgeven aan kinderen die thuis om allerlei
redenen niet altijd de geschikte omgeving
vinden om goed en efficiënt te leren”, vertelt
Annemie. “Een bureau opruimen, een agenda
bijhouden, de televisie uitzetten wanneer
er gestudeerd moet worden,… Het lijken
evidente zaken, maar toch gebeurt het niet
overal. Ik wil ouders, ook van allochtone af-

Leerkracht Annemie Vansweevelt en afscheidnemend
Appel & Ei-pionier Sonja van Kuyk.
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komst, handvaten aanreiken om hun kinderen
grotere slaagkansen te geven en zo uitzicht
te bieden op een mooie toekomst.”
De nieuwe Appel & Ei-dienstverlening zal
elke donderdag beschikbaar zijn, van 16u30
tot 18u. Bedoeling is dat de kinderen er
na een tijd voldoende motivatie uit puren
om uit zichzelf goed te studeren. Annemie
Vansweevelt: “We vragen één euro per sessie.
Anders wordt het misschien als te vrijblijvend
ervaren. Een afspraak maken hoeft niet.
Ouders kunnen gewoon langskomen met
hun kinderen. Ook enkele leerlingen van de
scholen Vita et Pax in Schoten en het GIB
van Brasschaat komen helpen.”
Appel & Ei gaat intussen verder zonder
pionier Sonja van Kuyk, die zopas afscheid
nam. Oud-schepen Vera Smets, die zich intussen volledig uit CD&V en de politiek heeft
teruggetrokken, werd verkozen tot nieuwe
voorzitter van Appel & Ei.
Sociale Kruidenier Appel & Ei, Paalstraat
287 in Schoten. Open elke maandag van
10u tot 13u en op woensdag van 13u tot
16u. Info, giften een aanmelden nieuwe
medewerkers via 0468 26 52 75 of info@
appelenei-schoten.be
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[ gemeenteraad ]

Oproep kandidaatsportlaureaten

Wegenwerken
gebeurden er al vier ongevallen, waarvan
één met een licht gekwetst en één met een
dodelijk slachtoffer.
Enkele jaren geleden kreeg het kruispunt al
een gele kleur om het beter te doen opvallen.
Want onderzoek wijst uit dat er dan weliswaar
niet vaak te snel gereden wordt, maar dat de
voorrang van rechts wel geregeld met voeten
wordt getreden. Om het kruispunt verder te
beveiligen wordt het straks uitgerust met
een echt verkeersplateau ter vervanging
van de bijna verdwenen thermoplastlaag. De
versleten Dennenlei krijgt bovendien over de
hele lengte een nieuwe asfaltlaag.

Poorteffect in Zamenhoflaan
In het centrum van Schoten zullen de
voetpaden in volgende straten opnieuw
worden aangelegd: Curielaan, Edisonplein,
Pasteurlaan en Zamenhoflaan.

Gele kruispunt Koningshof
De gemeente gaat het zogenaamde gele
kruispunt in de wijk Koningshof, op de kruising van de Dennenlei en Kapellei, beter beveiligen. Dat besliste de gemeenteraad. Het
kruispunt ligt dichtbij de Sint-Ludgardis
openluchtschool en basisschool Kindsheid
Jesu in een heel rustige buurt, maar toch

In de Zamenhoflaan wordt ter hoogte van
de bogen naar het marktplein ook een verkeersplateau aangelegd en het wegprofiel
wordt daar ook versmald. Bedoeling is om
via dit poorteffect het “doorschieten” van
automobilisten naar de Rodeborgstraat te
ontmoedigen. Meteen wordt het karakter
van de geldende zone 30 benadrukt in de
Zamenhoflaan. Aan het einde van de straat
richting Markt komt er een plantvak.

Communicatiediensten - In het
kader van de synergie tussen gemeente Schoten en het OCMW
zal de communicatiedienst van
de gemeente geherstructureerd
worden. De bedoeling is om één
voltijdse leidinggevende op A-niveau
te houden, drie halftijdse functies op
B-niveau, waarvan één in het kader
van de synergie met het OCMW, en 1
deeltijdse functie op C-niveau.

Sint-Cordulakerk - In de Sint-Cordulakerk moeten dringend een aantal
elektriciteitswerken gebeuren. Omdat de elektriciteitswerken dringend
zijn, doet de gemeente beroep op
subsidies van het Agentschap Binnenlands Bestuur. De elektrische
installatie kost 10.000 euro.

infoschotenOKTOBER

Schoten is een bloeiende sportgemeente
waar mensen het beste van zichzelf geven
en hun grenzen graag verleggen, individueel of in teamverband. Daarom zet “Schoten
Sport”, een initiatief van het gemeentebestuur in samenwerking met de sportraad,
de verdienstelijke sportmensen graag in de
bloemetjes tijdens de sportlaureatenviering.
De viering gaat door op vrijdag 19 februari
2016 in zaal De Kaekelaar.
Alle sporters, waaronder ook G-sporters,
zowel individueel als per ploeg die een
bijzondere sportprestatie leverden tussen 1
januari 2014 en 31 december 2015, komen
in aanmerking om gehuldigd te worden.
De sportprestatie moet een 1ste , 2de of 3de
plaats zijn, behaald op kampioenschappen op gewestelijk, provinciaal, landelijk,
nationaal of internationaal niveau.
Kandidaturen betreffende andere bijzondere prestaties (in wedstrijd- of recreatief
verband) kunnen aanvaard worden na deliberatie door de raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad. Kandidaat-sportlaureaten dienen hun kandidatuur vóór 31 december 2015 bij de sportdienst in te dienen.
Meer info via de sportdienst van Schoten
sportdienst@schoten.be – 03-680 10 70.
Inschrijvingsfolder ook te vinden op www.
schoten.be

uit de voorrang van rechts gehaald.
In Schoten gebeurt dit met de Metropoolstraat ter hoogte van de Pletterijstraat. Om de hele as Vaartkaai
– Metropoolstraat - Hoogmolendijk Albertkanaalbaan uniform te maken,
worden de overgebleven zijstraten
Jozef Cogelslei en Kruiningenstraat
ook uit de voorrang van rechts
gehaald. Zo wordt deze volledige
as van Wijnegem tot Merksem een
voorrangsweg.

Sporthal Vordensteyn - Omdat
er geregeld criminele feiten zoals
fietsdiefstallen en inbraken in auto’s
vastgesteld worden op de parking
van sporthal Vordensteyn, worden er,
op advies van de korpschef van de
politie, bewakingscamera’s geplaatst.

Voorrangsregeling Winkelstap - De
stad Antwerpen wil de voorrangsregeling op de Merksemheidelaan en
Winkelstap wijzigen van voorrang
van rechts naar voorrang voor het
verkeer op deze twee straten. Om een
uniforme voorrangsregeling te bekomen van de Bredabaan (N1) tot de
Calesbergdreef (N115), worden ook de
kruispunten tussen Winkelstap - Eugeen Verbiststraat en Karel Selsstraat
– Lodewijk Verheijenstraat uit de
voorrangsregeling van rechts gehaald.

Voorrangsregeling Metropoolstraat
In het kader van de verbreding
van het Albertkanaal wordt de
Metropoolstraat heraangelegd. Op
grondgebied van Antwerpen worden
nadien alle zijstraten van de Vaartkaai
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Airco gemeentehuis - Om het
werken in het gemeentehuis aan
de Sint-Cordulastraat in de zomer
wat aangenamer te maken, laat de
gemeente er een airco-installatie
plaatsen. Door het ontwerp van de
stalen ramen en structuur van het
dak, is het onmogelijk om aan de buitenkant screens en/of uitvalschermen
te plaatsen. De raming voor de aircoinstallatie bedraagt 65.400 euro.
Urnenveld begraafplaats - Het
urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats heeft de laatste jaren aan
populariteit gewonnen. Momenteel is
er nog maar een klein deel van de
huidige capaciteit vrij. Daarom zal
het laatste deel van park P klaargemaakt worden ter uitbreiding van
het urneveld.
Herbestemming gemeentelijke
gebouwen - De gemeente zal een
multidisciplinair ontwerpteam aanstellen voor herbestemming van

[ GEMEENTEraad ]

Sociale woningen Gelmelenstraat
De bouw van sociale woningen op de site
van het oude gemeentelijk zwembad, op de
hoek van de Gelmelenstraat en de Rodeborgstraat, schiet goed op. De ruwbouwfase zit
er zo goed als op en het project is toe aan
de afwerkingsfase en binneninrichting. Tegen
Kerstmis zal het gebouw wind- en waterdicht
zijn. In de loop van het voorjaar van 2016 zullen de koopappartementen bewoonbaar zijn.

Ondergrondse garage
Het project, dat de sociale huisvestingsmaatschappij Arro realiseert in overleg met
de gemeente Schoten, zal bestaan uit 38
appartementen en duplexappartementen.
Het complex krijgt een ondergrondse garage

met een parkeerplaats voor elk appartement.
In het binnengebied zijn parkeerplaatsen
voorzien voor bezoekers.
Langsheen de Gelmelenstraat en Rodeborgstraat verrezen per twee gestapelde duplexappartementen. De duplexappartementen
op het gelijkvloers krijgen een individuele
voordeur aan de straatzijde en zullen over
een klein tuintje beschikken, aansluitend
op de gemeenschappelijke binnentuin. De
duplexappartementen op de verdiepingen
krijgen een dakterras aan de straatzijde. Op
de hoek van beide straten bevinden zich meer
traditionele appartementen, waarvan een
aantal ontworpen werd volgens de principes
van het aanpasbaar wonen.

Verkoop
De bouw en verkoop van deze sociale appartementen gebeurt door de Sociale Bouw- en
Kredietmaatschappij Arro Antwerpen. Er zijn
al kandidaten, maar inschrijven is nog steeds
mogelijk, als je voldoet aan de voorwaarden.
Vermoedelijk in het late voorjaar 2016 zullen
de kandidaten op de wachtlijst gecontacteerd
worden over bezoekmomenten en de toewijzing van de appartementen.
Meer info zie www.arroantwerpen.be, Gijsbrecht Van Deurnelaan 22 – 2100 Deurne
- info@arroantwerpen.be - 03-663 77 20.

Colofon
Info Schoten is een uitgave van het gemeentebestuur van Schoten en wordt
gedrukt op 100% gerecycleerd papier.
Verantwoordelijk uitgever is het college van
burgemeester en schepenen.
Redactie: Jan Auman en Aline Boonen.
Opmaak: X-oc.
Aan dit nummer werkten verder mee: Paul
de Groot en Wouter Peeters.
Contact opnemen met Info Schoten kan
schriftelijk, via Verbertstraat 3, 2900 Schoten,
infodienst@schoten.be of (03)680 09 76.
Volgend nummer verschijnt in december.
De afvalkalender 2016 wordt apart bedeeld
eind 2015. Raadpleeg voor gemeentelijk
nieuws ook Actueel Info Schoten achteraan
in Bode van Schoten en www.schoten.be.

De nieuwe sociale woningen aan de Gelmelenstraat zijn al een heel eind gevorderd.

een aantal gemeentelijke gebouwen.
Het gaat om de Marktgebouwen en
het Gelmelenhof. Het team krijgt de
opdracht om een volumestudie op
te maken en te ontwerpen voor de
herbestemming van deze gebouwen.
Drie ontwerpbureaus kwamen zopas
hun voorstellen presenteren aan een
gemeentelijke commissie, als eerste
stap. Straks volgt een selectie.

Belasting op wedkantoren - De
activiteiten van wedkantoren verschillen fundamenteel van deze
van de gewone kleinhandel en
belasten daardoor de gemeentelijke
diensten en lokale politie bij de
handhaving van de openbare orde
en openbare reinheid, gezondheid
en milieu. Te veel van zulke zaken
zou tevens de aantrekkelijkheid
van het winkelcentrum schaden.
Daarom voert de gemeente een
belasting op wedkantoren in om
het aantal wedkantoren in Schoten
te beperken en op die manier het
gokken tegen te gaan.

functie nu als knelpuntberoep open
te verklaren. Daardoor kan relevante
ervaring uit de privésector of als
zelfstandige worden meegeteld bij
de vaststelling van de wedde.
Parkeerverbod bermen Bredabaan
- Op de onverharde berm langs de
Bredabaan tussen huisnummers
1165 en 1205 mag er nu nog geparkeerd worden. Doordat vrachtwagenbestuurders er regelmatig de
nacht doorbrengen, verandert deze
grasstrook echter in een onverzorgde en oneffen modderpoel, die door
dit uitzicht ook sluikstorten aantrekt.
Omdat er voor vrachtwagens in de
omgeving voldoende alternatieven
zijn, besloot de gemeente om hier
een parkeerverbod in te stellen.

Beleidsmanager grondgebiedzaken - Bij de openverklaring van de
betrekking beleidsmanager grondgebiedzaken boden zich slechts drie
kandidaten aan en daarvan namen
er maar twee deel aan het examen.
Geen van beide slaagde voor het
examen. Om meer kandidaten aan te
trekken, besloot de gemeente om de
De gemeentelijke marktgebouwen:
gemeente bereidt de renovatie en herbestemming voor.

Beeldbank wordt erfgoedbank
- Picturae, leverancier van onze
beeldbank, is sinds 2010 overgestapt op een volledig nieuwe
architectuur voor het beheer van
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haar beeldbanken. Sinds dan was
er in Schoten ook de intentie om
over te schakelen naar het nieuwe
systeem van Picturae (Memorix
Maior). Voor de upgrade naar Memorix Maior wordt een bedrag van
16.456,00 euro voorzien en voor het
onderhoudscontract 4.745,62 euro.
Straatmeubilair - De gemeente stelt
het bedrijf Clear Channel aan voor
plaatsing en onderhoud van het
publicitair straatmeubilair. Het bestaande contract voor de bushokjes
en reclameborden liep half oktober
af, maar wordt nu dus verlengd
met zes jaar. De gemeente wist
wel te bedingen dat er een nieuwe
lichtkrant komt op de markt, net
als een LCD-scherm en twee zogenaamde doggy bag planborden, met
uitneembare hondenpoepzakjes
aan. Clear Channel zal voortaan
ook de elektriciteitskosten dragen
voor de verlichting van bushokjes
en reclameborden.

infoschotenOKTOBER

[ cultuurcentrum schoten ]

Agenda

Maandag 19 oktober
20u
De Kaekelaar
Donderdag
Dinsdag 20 oktober
16u
Op locatie
Roemeense Wandeling
Zondag 25 oktober
15u
De Kaekelaar
De vier seizoenen van Kapitein Winokio
Woensdag 28 oktober
20u
De Kaekelaar
Poepsimpel
Donderdag 29 oktober 20u
De Kaekelaar
Cyrano (Foto – door Kathleen Michiels)
Wo 4 t.e.m vr 6 nov
10u-17u
Kasteel van Schoten Workshop Cyrano: digitaal luisterspel maken
Maandag 9 november
14u
De Kaekelaar
Timbuktu
Dinsdag 10 november
20u
De Kaekelaar
Timbuktu
Dinsdag 10 november
14u
Op locatie
Kazerne Dossin
Donderdag 12 november 20u
De Kaekelaar
Oom Wanja
Zondag 15 november
11u
De Kaekelaar
Boterhammendozen
				
i.h.k.v. Kunstendag voor kinderen
Donderdag 19 november 20u
Kasteel van Schoten De Groote–Faes duo
Dinsdag 24 november
20u
De Kaekelaar
Wit is altijd schoon
Zaterdag 28 november 13u+15u De Kaekelaar
Wachten op Sinterklaas
					
Zondag 29 november
11u
Kasteel van Schoten Metaxis pianoduo
Dinsdag 1 december
10u
Kasteel van Schoten Jan Fabre: het vuur van Performen
Dinsdag 1 december
20u
De Kaekelaar
Pardon! Sorry dat ik leef
Zaterdag 5 december
11u
De Kaekelaar
Trippel trappel dierensinterklaas
Dinsdag 8 december
13u
Op locatie
450 jaar stadhuis
Dinsdag 8 december
20u
De Kaekelaar
Timothy
Maandag 14 december 14u
De Kaekelaar
Ida
Dinsdag 15 december
20u
De Kaekelaar
Ida
Woensdag 16 december 14u
De Kaekelaar
Haas & Hert en andere verhaaltjes
Donderdag 17 december 20u
De Kaekelaar
Cavalier Seul
Zondag 20 december
15u
De Kaekelaar
Een oscar voor Emily
Woensdag 23 december 10u+14u Kasteel van Schoten De geur van worteltjes
					
Zondag 27 december
11u
Kasteel van Schoten Zwanenzang
					

Theater door de Bende van de Prins (12+)
Laatste tickets
Uitstap
Volzet
Famillievoorstelling - première (4+)
Volzet
Theater door Compagnie Cecilia
Laatste tickets
Theater door Laika (12+)
Workshop i.s.m. Piazza dell”Arte (12+)
Film i.s.m HVV en Seniorenraad
Film i.s.m HVV
Uitstap
Volzet
Theater door De Spelerij
Volzet
Familievoorstelling door Les Madeleines/Birgit Kersbergen (4+)
i.s.m. Gezinsbond Schoten en ‘s-Gravenwezel
Kasteelconcert
Volzet
Theater door HetGevolg & HetPaleis (12+)
Volzet
Familievoorstelling door Kinderenvandevilla (4+) 15u volzet
i.s.m. Gezinsbond Schoten en ‘s-Gravenwezel
Aperitiefconcert
Volzet
Cursus i.s.m. Amarant
Theater door SKaGeN
Familiefilm i.s.m. Jeugddienst Schoten (4+)
Uitstap
Volzet
Theater door de Mannschaft
Film i.s.m HVV en Seniorenraad
Film i.s.m HVV
Familiefilm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Muziek door Guido Belcanto
Laatste tickets
Theater door Het Fakkeltheater
Laatste tickets
Familiefilm + workshops (3+)
i.s.m. Gezinsbond Schoten en ‘s-Gravenwezel
Familievoorstelling door Dimlicht (8+)
i.s.m. Gezinsbond Schoten en ‘s-Gravenwezel

Cultuurcentrum Schoten, sint-cordulastraat 10, (03)680.23.40, cultuurdienst@schoten.be zie ook www.ccschoten.be
Open van maandag tot en met vrijdag 9 - 12.30 uur, woensdag 13.30 - 15.30 uur en donderdagavond van 16 - 19 uur

